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ῬΈΑ ΕΒ ASPT OY 

M. van Herwerden in Musei Groningensis vol. IV, p. 107 
huius editionis volumen primum (Lipsiae 1894) percensens 
conqueritur, quod Ermerinsii emendationes aut parum re- 
spexerim aut alis viris doctis, nimirum Germanis, attri- 

buerim. Hoe cum sine ullo documento protulisset, ne 
malae fidei iure viderer accusari, per litteras ab eo petivi, 
ut eos locos mihi indicaret, ubi talia peccassem. Atque 
ille privatis litteris clementior quam publicis de acerbitate 
sua, quae esset in additamento , nimirum Germanis" se 
exeusans quattuor significavit locos, quos in exemplari suo 
notatos reperire potuisset. Primum igitur me reprehendit, 
quod I 64,12 feliciter restitutum illud "Avegreíg Gomperzio, 

non Ermerinsio attribuerim. At primum hie ἀναρίες scripsit, 
non "4v«gisic, et in apparatu (vol. I, p. 277) haec adnotavit: 
Optimo suo iure ἐναρέες coniecit Mercuriali, quod fortasse 
noster scripsit.  Malui tamen ἀν ρίες scribere, quod ad 
Ald. lectionem  &vZforeíg propius accedit" Quodsi Batavi 
ἀναρίες adnotassem, etiam Veneti ἐναρίες commemorare 
debuissem, cui copiae commentariolus meus non patebat. 
Ceterum ne Gomperzius quidem in litteris Acad. Vindob. 
(tom. 103, p. 174), unde illud deprompsi, Ermerinsii 
mentionem facit. 

Altero loco Herwerdenus videat, ne id quod mihi obicit, 
lpse peccet. Quod enim dieit I 145, 5 iam Ermerinsium 
verum dedisse προσδεῖ, vehementer errat. Legitur enim in 
editione Ermerinsiana eo ipso loco (vol. I, p. 327, 1. 3) 
προσδέεται. Ea ipsa de causa fallitur, quod in censura 
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primi huius editionis voluminis p. 110 προσδεῖ meum esse 
negat et Littraeo Ermerinsioque attribuit. Nam Littraeus 
quoque (II 372, lin. 8) seribit προσδέεται. Qui error inde 
videtur natus esse, quod tribus versibus post προσδεῖ alterum 
legitur, quod neque Ermerinsii neque Littraei, sed. codi- 
cum est. 

Sequitur tertius locus, qui est περὶ διαίτης o6. c. 2, ubi 

Ermerinsius transposuit: | ipse transposui (I 147, 11): 

τῷ τοιούτῳ, ἢν μὴ αἷμα ἐκ τῷ τοιούτῳ ἢν μὴ αἷμα 
δινῶν δυῇ ἢ πτύσματα παχέα ἐκ δινὸς δυῇ ἢ ἀπόστημα 
πτύσῃ ἢ ἀπόστημα περὶ τρά- περὶ τράχηλον γένηται ἢ 

; , kil , » , » LE ἢ 
χηλὸν γένηται ἢ σκελέων GÀ- σχελέων ἄλγημα ἢ ἰσχίων 

"*» , 845.» μὴ , ᾽ὔ ; , E)! 2 , , γημα ἢ ἰσχίου ὀδύνη ἡ αἰδοίου ὀδύνη 7) αἰδοίου πελίωμα — 
πελίωμα — - ταῦτα δὲ ξυστάσης | ταῦτα δὲ συστάσης τῆς κοι- 
τῆς κοιλίης γίγνεται, --- οὐ κρί- λίης γίνεται --- καὶ πτύ- 
νεται et in commentario critico σματαὰ παχέα πτύσῃ. οὐ κρί- 
subscripsit: χαὶ ὄρχιες ἐντα- νεται" xci ὄρχις ἐνταϑεὶς 
ϑεὶς χριτικόν nihil est nisl κριτικόν. 

adnotatio lectoris recentioris. 

Quodsi ordinem mihi constitutum Ermerinsii esse dicit, 
res ante oculos proposita per se ipsa doceat, quo iure id 
contendat. 

Restat quartus locus. I 63, 7 βλαδέα quod pro πλατέα 
codieum in textum non recepi, Wilamowitzio, cum quondam 

ad eum locum mihi adscripsisset, vindicavi. Confiteor me 
fugisse, Ermerinsium iam ante ilum ex coniectura ita 
Scripsisse, quam coniecturam cum non probassem, nihil 

erat, cur Herwerdenus mala fide eam homini Germano me 

vindicare voluisse diceret. 
Quae cum ita sint, satis demonstrasse mihi videor 

Herwerdeni querimonias pro rei levitate nimias atque etiam 
iniquas esse. Quem aequius de hac nova Hippocratis 
editione iudicaturum spero, ubi hoc alterum volumen per- 
legerit. Nam, ut cetera omittam, videbit in libro, qui 
inscribitur MoyAuxóv, melius me consuluisse Ermerinsio 
quam, ne plures dicam, novissimum editorem Petrequinium, 
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qui per eum librum ita ilum neglexit, ut ne semel quidem 
eius mentionem faciat eiusque editionem inspicere plane 
Supersedisse videatur. 

Sed ut iam ad codices veniamus, quibus in verbis 
huius voluminis constituendis usi sumus, nullum magis 
amplexi sumus quam antiquissimum Laurentianum 44, 7. 
Eum in libris κατ᾽ /qrosiov, περὶ ἀγμῶν. περὶ ἄρϑρων 
ἐμβολῆς. in priore parte (cf. infra p. 23, 5) libri, qui est 
de capitis vulneribus, quasi fundamentum esse voluimus et 
ita secuti sumus, ut quidquid in apparatu critico non 

adnotatur, ex silentio illi certo vindicetur. Egregie de 
eo codice nuper meruit Hermannus Schoene, qui diligen- 
ssima perscrutatione iudiclique acumine et sollertia cum 
multis locis ea auxit et correxit, quae in primi voluminis 
proleg. p. XIII proferre potuimus, tum praeclarissime illud 
demonstravit, eum esse saeculi IX aut X, non, sicut nobis 

visum erat, XI vel XII. 
Bed cum a Littraeo in eisdem libris chirurgicis codicis - 

Medicei cuiusdam eadem littera B significati lectiones con- 
tinuae adscribantur, moneo hune a meo tantopere differre, 
ut idem esse nequeat. (Quem Foesius, cuius ex editione 
Littraeus illas lectiones deprompsit (cf. oeuvres compl. 
II 378), codicem  Mediceum intellexerit, neque editor 
Parisinus laboravit neque ego adhue reperire potui. Eorum, 
qui nunc in bibliotheca Medicea asservantur, nullus est, 
qui eum Foesiano satis congruat. Proxime ad eum acce- 
dere Parisinos MN primo obtutu ex Littraei apparatu 
perspieitur, quorum uterque medio saeculo XVI ex Italia 

in Galliam translatus (cf. Schoene Apoll. Cit. p. XVII sqq.) 
ex Laurentiano 74, 7 originem duxit.)) Equidem existimo 
in illo titulo codicis Medicei a Foesio usurpato farraginem 
quandam latere lectionum ex pluribus collectionis Nicetae 
codieibus congestarum, sive ex eis promiscua in unum 
exemplar confluxerunt, sive variis lectionibus unius cuius- 

1) H. Schoene Foesii Mediceum Parisinum N esse existimat, 
ita nominatum, quod quondam Catharinae Mediceae fuerit 
(cf. Apollonius Cit. p. XIX). 
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dam codicis, forsitan nunc deperditi (cf. Schoene p. XX), 
alia ex alis exemplaribus nec non ex Hippocratis verbis 
Galeni commentariis praemissis (cf. infra I") admiscebantur 
aut medelae causa adhibebantur. Accedit quod ultra verba 
καὶ ἐμπίπτει apud Littraeum (IV 320, not. 29) nulla iam 
lectio varia cum signo D adnotatur.  Uteunque res se 
habet, id pro certo dici potest, eum, cui illae lectiones 
debeantur, cod. Mediceum 74, 7 aut non inspexisse aut 
tam male temereque rem absolvisse, ut antiquissimum 
illum Laurentianum non agnoscas.!) 

Itaque codicem Medieeum Foesii, eum ita sit compa- 
ratus neque quidquam praebeat, quod non aliunde maxime- 
que ex antiquissimo Laurentiano melius petiverim, plane 
ex apparatu critico seclusi. Nos littera B ubique Lauren- 
tianum 74, 7 significavimus, cuius variam lectionem ,haec 
editio prima proponit sinceram et integram. 

Inest in eodem cod. Laurentiano 74,7 (fol. 181—226) 
commentarius ille Apollonii Citiensis in librum περὶ ἄρϑρων 
ἐμβολῆς tabulis pictis ornatus, cuius splendidissimam nuper 
editionem paravit Hermannus Schoene. ln hoe commentario 
multis locis magnae partes illus libri Hippocratici ipsius 
inclusae sunt, quas insigni editoris scientia et cura emen- 
datas variaque lectione diligentissime exstruetas exopta- 
tissimum in opere constituendo adiumentum et quasi alterum 
exemplar codicis Laurentiani in dubiis habebam. Nam 
haec testimonia, quae signo Ap. notavimus, codici D pro- 
pinqua sunt et cum eo ita consentiunt, ut Apollonius si 
minus ex eodem libro, at certe ex simillhimo videatur 

hausisse. Sed tamen in ea similitudine quaedam leviora 
discrepant. Primum ordo verborum a ceterorum omnium 
consensu, quamvis salva sententia, saepius discedit, velut 

c. 9 extr.: προσβάντα τοῦ ἀκρωμίου πρὸς τὸ ὀστέον Schoene ' 
p. 4, προσβ. πρὸς τὸ 0. τοῦ &. cet., c. 42 extr.: οὗ τρόποι 

1) Quantum Littraei B a Laurentiano 74,7 differret, exemplo 
libri, qui est de capitis vulneribus, in Hermae vol. XX p. 181 sqq. 
iam ante hos quindecim annos demonstravi tum, cum opinione 
tenebar Littraei B esse Laurentianum 74, 7 male exscriptum. 
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oí τοιοῦτοι Sch. p. 25, οἵ τ. vg. cet., c. 44 extr.: πολὺν 
OyAov παρασχόντα καὶ πολλὴν ὄψιν καὶ πολὺν λόγον p. 16 Sch., 
πολὺν 0. καὶ m. Owiv καὶ m. λόγον παρασχ. cet., p. 121,8: 
διὰ τὴν τῶν νεύρων ἁπάρτησιν Ap. bis (p. 8 et p. 26 Sch.), 
διὰ τῶν v. τὴν ἄπαρτ. cet. Interpretis haec videntur esse, 
qui, modo rem acu tangat, in verbis transscribendis liberius 
agit. Cuius generis copia tanta est, ut leviora in apparatu 
non adnotaverim.!) Deinde ex testimoniis quibusdam bis 
ab Apollonio allatis, quanta libertate in verbis Hippocratis 
exscribendis usus sit, cognoscitur Nam non modo raro 
congruunt, verum etiam crebrioribus deinceps commuta- 
tionibus offendunt, velut 

p. 14 S8eh. (167, 8 Kw): - p. 25 Sch.: 

τοῦτο uiv γὰρ αἵ iv τῇ xAG- T. μ. y. αἵ ἐν v. κλ. w. 
μαχι κατατάσιες οὐδένα πῶ οὐχ ἕνα πω ἐξίϑυναν. ὧν 
ἐξίϑυναν,. ὧν ἐγὼ οἶδα. χρέονται, ἐ. οἶδα. χρῶνται δὲ of L. αὐ. 
δὲ ἰητροὶ αὐτῇ μάλιστα οὗτοι, μ. οὕτως ἐπιϑυμοῦντες xy. 
οὗ ἐπυϑυμοῦνται ἐκχαυνοῦν τὸν v. zt. λαόν. τοῖσι γὰρ τοι- 
πολὺν λαόν. ἐν τοῖσι γὰρ τού- ούτοις ϑαυμαστά ἐστιν. ἂν 
τοισι ταῦτα ϑαυμαστά ἐστιν. ἣν ἢ ἢ κρεμάμενον ἢ ϑιπτούμενον 
κρεμάμενον ἴδωσιν ἢ δίπτομενα᾽ | ioci: 

p. 119 Sch. (224,6 Kw.): p- 25. Sch:: 

ἀγαϑὴ μὲν ἥδε κατὰ φύσιν &y. μ. κατὰ φ. κ. ὃ. ἐ. 
χαὶ δικαίη ἐμβολή. 

Hane lectionum varietatem apparet non eius generis 
esse, quae ex scripturae ambiguitate nascatur, velut οὐ 
κινήσειεν p. 7 Sch. (120, 2 Kw.), οὐκ ὀνήσειεν p. 4 Sch., 
sed qualem is efficit, qui memoria magis quam oculis 

confisus sententias liberius solet transscribere. Nam ex 
duobus codicibus Hippocratis verba exscripsisse Apollonium 
quis eredat??) 

Idem inde concluseris, quod eiusmodi voces omitti 

1) Nee dialecti discrepantiam ex Apollonio adscripsimus. 
2) Eodem ἐπειράϑησαν videtur pertinere, quod Apollonius 

(p. 235) exhibet pro imperfecto ceterorum ἐπειρῶντο. 
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solent, quae nullo graviore sententiarum detrimento prae- 
termitti possunt. Nam c. 8 (p. 121 Kw.) cum integro 
ceterorum consensu legatur: τοῖσι γὰρ βουσὶ τότε ἐκπίπτουσι 
μᾶλλον of μηροί, Apollonius (p. 26 Sch.) solus scribit: 
T. y. B. οἵ μηροὶ τότε ixx. | Eadem licentia in iterata 
commemoratione utitur p. 19 Sch.: κρεμάσαι χρὴ τὸν ἄν- 
ϑρῶπον τῶν ποδῶν πρὸς μεσόδμην (p. 225 Kw.), p. 25 Sch: 
χρ. χρὴ T. &. πρ. μ. sine pedum mentione. 

Quamquam igitur Apollonius non is est, cui in verbis 
Hippocratis recensendis temere confidamus, tamen ab eo 
solo compluribus locis verum genuinumque servatum in- 
venitur, velut p. 143, 14: éyyovío, ubi ceteri ommes ab- 
erraverunt ad κοινῷ, p. 167, 11 οὕτως ἐπιϑυμέοντες,. de 
quo supra diximus, p. 232, 6 οὕτω χρὴ ποιεῖσϑαι ὥσπερ 
εἴρηται ἢ τοιουτοτρόπως. ubi unus Apollonius ἢ voculam 
necessariam servavit, p. 242, 18 χατὰ γὰρ τὸ παχύτερον 
ὀστέον ὀχεῖ. ldem vestigia veri solus prodit 235, 13, ubi 
Hugo Weber ἕνα τῶν ποδεώνων praeclare revocavit ex 
scriptura fragmenti Apolloniani: ἐν δυοῖν zoósow Ovrov 
λελυμένων. cum B ferat quod proxime accedit, ποδῶν, 
ceteri praebeant πολλῶν. Accedunt alia memorabilia et 
consideratione digna, velut 128, 2 ἔπειτεν, ubi ceteri omnes 
dant ἔπειτα, 197, 13 μηροὶ pro lectione vulgari γλουτὸς, 
126, 8 ἣν ἀνόμοιον ἡ τὸ ὑγιὲς τῷ μὴ ὑγιεῖ (καμνόντι cet.), 
quod, ne participium modo ad hominem (v. 7), modo ad 
membrum referatur, llbergius vult recipi. 

Sed ut omnia comprehendens quid sentiam proloquar, 
haec fragmenta, quamquam a medico, non a philologo trans- 
scripta imaginem formamque contextus Hippocratiei minus 
integram reddunt, tamen, cum vera aut verisimilia praeter 
ceteros libros plus quam semel servaverint, utile artis criticae 
adiumentum esse iudico eademque memorabile exemplum, 
quo manifestum fit, cuius generis immutationes iam anti- 
quitus subierint verba Hippocratis et quomodo subierint.!) 

1) Cf. IlIbergii de hac re iudicium in Apollonii Schoeniani 
censura Berl. philol. Wochenschr. 1897 p. 1 sqq. 
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Confirmatur insuper Apollonii auctoritas consensu quodam 
Galeni singulis commentarii sui interpretationibus verba 
Hippocratis praemittentis, qui consensus eiusmodi est, ut testi- 
monia Citiensis et Pergameni inter se congruentia haud raro 
ceteris testibus omnibus obsistant. Commentarii Galeniani 
in librum, qui est περὶ ἄρϑρων ἐμβολῆς. antiquissimus 
codex est idem ille Laurentianus 74, 7 (fol 314*— 467?) 
Sed male in eo codice faetum est, quod librarius verba 
Hippocratis singulis commentarii partibus praemissa, quae 
littera I' significavimus, multis locis ad initia paucorum 
versuum vel unius recidit, interiecta omisit. llla folia 
codicis Laurentiani in usum Hermanni Schoene cum editione 
Kuehniana loannes Graeven primus, quod ego sciam, con- 
tulit. Graevenii collationem ille pro sua liberalitate mihi 

permisit una cum Graevenii litteris, unde haec paucis 
repeto: discernuntur praeter emendationes manus principalis 
manus correctrices duae, altera saeculi XI/XII, saeculi XIV 

altera, quae eaedem sunt atque illae, quas nos aliquot 

annis ante in eis partibus codicis, quae ad corpus Hippo- 
craticum pertinent, deprehendimus et siglis B? et B? 
significavimus (cf. vol. I, p. XV). Deinde monendum est 
post verba ἀπό ([) τε τῶν σκελετῶν commentarii (vol. XVIII, A, 
p. 526, 4 ed. Kuehn.) sequi in codice 74, 7 ““πάντων τῶν 
oov . . ἐπὶ τῇ προκειμένῃ viv ῥήσει (p. 536, 3— 5406, 10 K.). 
Inde sequuntur verba antea omissa et post haec illa verba 
“Ἁπάντων ... δήσει iterum leguntur. Quae ex iteratione 
intellegendum est illud ΓῚ et IH in nostro apparatu critico 
p. 173 obvium. 

Cuius auctoritatis I' sit, vel inde cognoscitur, quod 
cum optimae memoriae codice DB cognatione quadam 
coniungitur ^ Unum praecipio pro multis testimonium 
τεονξος pro τεϑνεός (cf. p. 222), quod his libris commune 
est. Plura dabit apparatus, ex quo satis apparet in duas 
partes discedere codices, quarum alterius dux est B, ad- 
versantibus quodammodo ex altera parte MV. Ap. et I" 
magis cum illo faciunt et rursus ipsi quaedam  pecu- 

liaria habent, velut p. 113 ὦμος om. Γ΄ Ap., 115, 2 οἷον, 
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126,1 τοῖσδε, 127,2 μὲν, alia. Sed etiam per se propria virtute 
valere I' docet subtile artis vocabulum ἀτονέουσι (p. 122, 3), 
quod solus mihi praebuit pro vulgari πονέουσι. Tien 
p. 214, 2 κρηπῖδες, quod omnes editiones ferunt, non 
Hippocratis esse cum omnium codieum consensus indicat, 
tum maxime Γ᾿ ex nova Graevenii collatione docet. Nam 
secundum eam Galenus non modo in lemmate (vol. XVIII, 
A, p. 678 ed. Kuehn.) sed etiam in citatione subdito com- 
mentario inclusa κρηπῖδες omittit. Verum ut omnem du- 
bitationem diluam, commentarium ex Graevenii collatione 
adscribo: Ὁποῖον μὲν ῥυϑμὸν εἶχον af χίοι κρηπῖδες οὐχ 
οἷόν τε γνῶναι σαφῶς. οὐδὲ γὰρ κατ᾽ αὐτὸν ἔτι τὸν Ἵππο- 

κράτην ἐσώζετο. διὰ τοῦτο γοῦν εἶπεν᾽ οἷον αἱ Χῖαι 
δυϑμὸν εἶχον. δυνάμενος εἰπεῖν ἔχουσιν. εὔδηλον δ᾽ ὅτι 
τὸ συνέχον μὲν ἀκριβῶς τὸν πόδα. μὴ ϑλῖβον δὲ τὸν χρῶτα 
τοῖς διαπλασσομένοις παιδίοις ἐπιτηδειότατόν ἐστιν ὑπόδημα. 
ὥστε πρὸς τούτους ἀποβλέπων τις τοὺς σκόπους καὶ νῦν 

ἂν δύναιντο ποιεῖν ὑπόδημα χρήσιμον ἄνευ τοῦ ἕητεῖν 
ὁποῖαί τινες ἦσαν αἵ Χῖαι κρηπῖδες. Ergo Galenus, ubi 
verbis Hippocratis utitur, non exhibet κρηπῖδες, ubi de 
suo interpretatur, adhibet. Sequitur κρηπῖδες non Hippo- 
cratis esse, sed ex Galeni commentario illatum. 

Ad ea, quae de codice M(arciano 269) in prolegomenis 
(vol. I, p. XVIII) Ilbergius disputavit, hie videtur addendum 
in hac editione primum eum adhibitum esse ad verba 
Moehliei constituenda. | Nam etiam apud Peirequinium 
huius codicis Mochlici longe antiquissimi varia lectio 
frustra quaeritur. Contulit eum in usum meum O. Tuesel- 
mann Havelbergensis, de Oppiani carminibus iam pridem 
optime meritus, vir probatae scientiae et liberalitatis, pro 
quo offieio maximas gratias etiam nunc ei persolvo. 

Sequitur, ut de dialecto pauca addam. Nam forsitan 
quispiam miretur, quod in duobus prioribus libris óxócog, 
ὁκόταν. ὕκως. in posterioribus óz- scripserim. Atque ex 
ea ipsa re, quod ab initio voluminis illas formas recipere 
non dubitavi, intellegat, quantam fidem primo eis habuerim. 
Sed iam in libro, qui est de capitis vulneribus, illae me 



PRAEFATIO. XIII 

illuserunt. Haesitavi enim in verbis cap. 21 (p. 27, 15), 
ubi verum: non modo latet in Parisini E ἐσάπη, sed etiam 
servatur codicibus MN'V τελευτῶσά πῃ: quod erat reci- 
piendum. Nam formae xy, κῶς. xo, xovt, xocoog iam 
alienae sunt a dialecto horum medicorum, ut ne una qui- 
dem in codicibus reperiatur. Quare cum hae breviores 
formae litteram καὶ constanter respuentes singulari consensu 
ineipiant a littera z (mm, πῶς. πῶ. move, ποσος). quid 
est, cur in illo altero genere formarum a praefixa littera 

ὃ ordientium recipienda esse existimemus ὅκῃ. ὅκως. ὁκότε, 
0xóG0c, praesertim cum ὁποῖον. ὅπῃ, ὅπως, ὁπότε toties 
omnibus codicibus conservata reperiantur? Numero praestet 
sane illud, veri satis multa exempla integra exstant. Nam 
in libris, qui sunt de fractis et de articulorum repositione, 
quamquam triginta quattuor locis omnes uno consensu 
codices praebent óx-, tamen undecies eodem concentu óz- 
exhibetur; reliquis sexaginta quinque locis codices dissentiunt 
et plerumque ita inter se adversantur, ut Laurentianus (B) 
ferat óz-, Marcianus (M) Vaticanusque (V) tueantur óx-. 
Illius auctoritas confirmatur antiquissimo cod. Vindobonensi 
(9) saeculi decimi, qui fere semper óz- pro recentiorum 
0x-, ὅσος. non ὁκόσος exhibet, cf. Litt. X, rxvnr, 1. 4 sqq. 
Itaque quod in duobus libris, qui sunt de. capitis vulneri- 
bus et de officina medici, continuo óx- scripsi, veniam 
mihi praesertim in tam difficili quaestione futuram esse 
spero. Id confiteor, si iterum mihi edendi essent, ubique 
0z- edere me non dubitaturum. Sed etiam sic res ita 
ferenda videatur, ut utriusque speciei continua exempla 
iuxta in medium proferantur et suis quisque oculis illico 
(27, 15) ipse cernat, quam non verisimile evaserit illud 
x1, quo studium formarum z includentium me abripuit. 

Deinde dicendum mihi videtur de formis in -ξες caden- 

tibus, quas omnes non mutatas recepi. Etenim Adolfus 

Fritsch, novissimus Herodoti editor, ubique formas con- 
tractas dedit. Cui assentitur Otto Hoffmann (Die griech. 
Dialekte, 3. Bd. Der ionische Dialekt, Gótting. 1898), 
eum p. 466 dicit illas formas ab antiquissimis grammaticis 
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ex similitudine ceterarum in -εῶν et -s«g desinentium fictas 
esse. Sit hoe verum, ego hane mihi legem scribendam 
esse existimavi, ut reperirem, quo optimorum codieum 
auctoritas maxime vergeret.  Pseudionismos igitur, quos 
vocant, ubi satis multa vestigia veri apparebant, sustuli, 

velut coniugationis illas corruptelas, quae sunt -éswv, -ἕεις, 
-é&, -c&, quoniam in vulgari copia falsi sescenta testi- 
monia veri ex melioribus codicibus facile quispiam colle- 
gerit, quin etiam Vindobonensis ille antiquissimus nisi 
contractas formas nullas gerit. Sed stirpium in -eg ex- 
euntium syllaba -εἰς ex -eseg contracta per omnes huius 

voluminis libros non plus ter singulis codicibus exhibe- 
tur: p. 99, 17 λιγνυώδεις M in forma omnino perversa, 
156, 11 νευρώδεις B, 170, 1 προπέτεις B. Nam quod 
259, 3 στολιδώδεις omnes codices ferunt, quoniam per 
Mochlicum formae atticae insolenter grassantur, nullius | 
momenti est. Haec igitur testimonia non tantum valent, 
ut eorum gratia -εἰς introduxerim. Nam eodem iure, cum 
p. 95, 9 κατάντη, 35, 10 ἀπόξη,. 43, 4 κατάντη, 243, 7 
δοιώδη omnes codices ferant, inde sic, non χατάντεα cet. 
legenda esse quis demonstraverit? Utcunque res se habet, 
antiquissimas illas formas esse docet 184, 3 ἀκρατέος pro 

ἀκρατέες DB. Idem, quod de formis in -ξες exeuntibus, de 
psilosi quae vocatur sentio. Unum praebuit exemplum B 
ἀπ᾽ ὕτευ p. 50, 9, cui alterum ipse addidi p. 49, 14. Sed 
plura immutare vel omnem aspirationem tollere in tam 
exiibus vestigiis non ausus sum. 

Restat, ut eis, qui in hoc opere aerumnoso et auctoritate 
commendationeque et consilio operaque me adiuverunt, debi- 
tam gratiam referam. Quo ex numero Hermannum Diels 
Berolinensem, Ioannem Ilberg Lipsiensem, Hugonem Weber 
Vimariensem grato pioque animo nuncupo. 

Scripsi Kiliae mense Martio MDCCCCII. 
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Β-- Laurentianus 74, Y 
saec. IX/X εἰν τὸς 

M — Marcianus 269 RE 
saec. XT SOME. 

V — Vatieanus 276 saec. XII 
a loanne Tschiedel auctore 
llbergio Regiae societatis 
litterarum Saxonieae iussu 
collatus. 

I'cf. praefationis p. XI 
Ap. cf. praefationis p. VIII. 
H — Par. 2142 saec. XIII. 

29255) 

» 1849) 
Π 1111 1111 Zi"dopgww9tWgom 

Ald. — Hippocratis opera, Ve- 
netiis 1526 (in aedibus Aldi). 

Vidus Vidius — Chirurgia e 
Graeco in Latinum conversa 
Vido Vidio Florentino inter- 
prete, Lutet. 1544. 

Zwing. — Hippocratis viginti 
duo commentarii Theod. 
Zwingeri studio et conatu, 
Basileae 1579. 

Mere. sive Mercur. — Hippo- 
cratis Coi opera quae exstant 

. illustrata a Hieron. Mer- 
curiali, Venetiis 1588. 

Foes. — Magni Hippocratis 
opera omnia .. . illustrata 
Anutio Foesio Mediomatrico 
authore, Francof. 1595. 

Bosq. — Hippocratis de offi- 
cina et de fractis edente 
Fr. Mar. Bosquillon, Parisiis 
1816. 

Litt. — Oeuvres complétes 
d'Hippoerate par E. Littré, 
Paris 1849—1861. 

Erm. — Hippocratis et aliorum 
medicorum veterum  reli- 
quiae, ed. F. Z. Ermerins, 
Traiecti ad Rhenum 1859— 
1864. 

Rhd. — Ἱπποκράτης κομιδῇ 
Car. H. Th. Reinhold I et Il, 
᾿Αϑήνῃσι 1865, 18606. 
Eg Chirurgie d'Hippocrate 

par J. E. Petrequin, t. I et II, 
Paris 1878. 

ed. — editores. 
rec. — codices recentiores, 

maxime Littraei Parisini. 
add. — addidit, addiderunt. 
mut. — mutavit, mutaverunt. 
om. — omisit, omiserunt. 
SS. — superscripsit. 
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Gal. sive Gal.i. t. — Galenus i. t. sive in tit. — in titulo. 
in textu. l — loco, locus. 

Gal. comm, — Galenus in com- m. (numero praesertim ante- 
mentario. cedente) — manus. 

Gal. in cit. — Galenus in ci- alt. — alter, -a, -um. 
tatione. ΠΡ. — Ilberg. 

1. m. — in margine. Wb. — Weber. 

Corrigenda. 

,6 lege ἀμβλακεύξιν, non βλακεύειν. 
p. 82, 5 lege εἰρίοισι, non εἰρίοις (B). 

p- E 2 lege εἴρια, non soto. 

p. 142, 1 lege καταγεὶς, non κατεαγεὶς. 

p. 145, 16 lege ἐμβολὴ δέ". non £. δὲ. 

p. 179, 16 lege τρυχίον, non τρύχιόν. 

p. 243, 11 μελανϑῇ Wb., cf. 261, 20. 

Vol. I, p. 1, 7/8 legendum est, sicut codices ferunt, ἐν πολ- 

λοῖσι uiv καὶ οἷσι λέγουσι. καταφανέες εἰσὶ ἁμαρτάνοντες. Quod 

Hermannus Schoene coniecerat, καιζνοῖσι οἷσι, iam dudum 

me paenitet recepisse. 



ΠΕΡῚ TON EN ΚΕΦΑΛΗ͂Ι TPOMATO9N. 

Τῶν ἀνϑοώπων αἱ κεφαλαὶ οὐδὲν ὁμοίως σφίσυν TII, 182L. 
αὐταῖς οὐδὲ αἱ ῥαφαὶ τῆς κεφαλῆς πάντων κατὰ ταὐτὰ 

πεφύκασι. ἀλλ᾽ ὅστις μὲν ἔχει ἐχ τοῦ ἔμπροσϑεν τῆς 

κεφαλῆς προβολήν --- ἡ δὲ προβολή ἔστιν αὐτοῦ τοῦ 5 

ὀστέου ἐξέχον στρογγύλον παρὰ τὸ ἄλλο ---- τούτου 

εἰσὶν αἱ ῥαφαὶ πεφυκυῖαι ἐν τῇ κεφαλῇ ὥσπερ γράμμα 

τὸ ταῦ γράφεται. τὴν μὲν γὰρ βραχυτέρην γραμμὴν 

ἔχει πρὸ τῆς προβολῆς ἐπικαρσίην πεφυκυῖαν, τὴν 

δ᾽ ἑτέρην μαχροτέρην γραμμὴν ἔχει διὰ μέσης τῆς κε- 10 

φαλῆς κατὰ μῆκος πεφυκυῖαν πρὸς τὸν τράχηλον αἰεί. 

ὅστις δ᾽ ὄπισϑεν τῆς κεφαλῆς τὴν προβολὴν ἔχει. αἱ 

ῥαφαὶ τούτῳ πεφύκασι τὰ ἐναντία ἢ τῷ προτέρῳ" ἡ 

μὲν γὰρ βραχυτέρη γραμμὴ πρὸ τῆς προβολῆς πέφυ- 
xsv ἐπικαρσίη,. ἣ δὲ μαχροτέρη γραμμὴ διὰ μέσης τῆς 

κεφαλῆς πέφυχε κατὰ μῆκος ἐς τὸ μέτωπον αἰξί. ὅστις 
[e 5 

δὲ ἀμφοτέρωϑεν τῆς χεφαλῆς προβολὴν ἔχει. ἔκ τε τοῦ 

ἔμπροσϑεν καὶ ἐκ τοῦ ὕπισϑεν., τούτῳ αἱ ῥαφαί εἰσιν 184 

1 ὑππολρατους in tit. praescr. Β 2 φησὶν B, σφῆσιν V 
8 πεφύκασι B, -ν V vulg. 5 ἐστιίν B?) αὐτέου B, ἐστι τὸ V 
vulg. 6 τουτέου B τέ εἰσιν B, δ᾽ εἰσὶν V, τε vel δ᾽ om. 
vulg. ἢ πεφυκοῖαι ut saepius B ὡς V 8 post ταῦ add. 
T vulg., om. BV 10 μακροτέρην om. V 11 πεφυκυῖαν om. 
V ἐς pro πρὸς V 13 τουτέω B, τούτων V, τούτου vulg. 
τἀναντία V ἢ om. Β 14 πρὸ om. Β 15 ἐπικαρσίη, ἐπι 
in raso loco V ^ γραμμὴ om. V 16 ἀεὶ V ὕστις δὲ καὶ 
&ugor. V 18 alterum ἐκ om.  τουτέω B 

HiPPocnaTES Il. x 1 
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ὁμοίως πεφυκυῖαι ὡς γράμμα τὸ ἧτα γράφεται. πεφύ- 

χασι δὲ τῶν γραμμέων αἱ μὲν μακραὶ πρὸ τῆς προ- 

βολῆς ἑἕχατέρης ἐπιχάρσιαι πεφυκυῖαι. ἡ δὲ βραχεῖα 
διὰ μέσης τῆς χεφαλῆς κατὰ μῆκος πρὸς ἑχατέρην τε- 

5» λευτῶσα τῇσι μακρῆσι γραμμῇσιν. ὅστις δὲ μηδετέ- 

ρῶϑι μηδεμίαν προβολὴν ἔχει. οὗτος ἔχει τὰς ῥαφὰς 
τῆς κεφαλῆς ὡς γράμμα τὸ χεῖ γράφεται" πεφύκασι δὲ 

«6 γραμμαὶ ἡ μὲν ἑτέρη ἐπικαρσίη πρὸς τὸν χρόταφον 

ἀφήχουσα. ἡ δ᾽ ἑτέρη κατὰ μῆχος διὰ μέσης τῆς κε- 

10 φαλῆς. 

ΖΔίπλοον δέ ἐστιν τὸ ὀστέον χατὰ μέσην τὴν κεφα- 

Av: σχληρότατον δὲ xci πυχνότατον αὐτοῦ πέφυκε τό 

τε ἀνώτατον. | ὁμοχροίη τοῦ ὀστέου ἡ ὑπὸ τῇ σαρκί, 

186 x«l τὸ χατώτατον τὸ πρὸς τῇ μήνιγγι. ἡ ὁμοχροίη τοῦ 

15 ὀστέου ἡ κάτω. ἀποχωρέον δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου ὀστέου 

χαὶ τοῦ κατωτάτου. ἀπὸ τῶν σκληροτάτων x«l πυκχνο- 

τάτων ἐπὶ τὸ μαλϑαχκώτερον καὶ ἧσσον πυκνὸν καὶ 

ἐπικοιλότερον ἐς τὴν διπλόην αἰεί. ἡ δὲ διπλόη κοι- 

188 λότατον χαὶ μαλϑακώτατον καὶ μάλιστα σηραγγῶδές 

20 ἐστιν. ἔστι δὲ x«i πᾶν τὸ ὀστέον τῆς κεφαλῆς. πλὴν 

1 post ἦτα add. H vulg., om. ΒΥ͂ 2 γραμμαιων B, γραμ- 
μάτων V, γραμμῶν vulg. πρὸ BV, πρὸς vulg. 8 ἑκάτεραι 
B, ἑκατέρη V. ττέρης vulg. ἐπικάρσιοι V Bocxyetin. codd., 
scripsi -εἴα 5 τῆσιίν B) μακρῆσι γραμμῆσι(ν Β) ΒΥ, τὴν μα- 
xenv γραμμὴν vulg. δὲ om. V μηδ᾽ év. B, μὴδ᾽ ἑτ V μὴ 
δὲ μίαν ὙΦ B χεῖ B, yi V post χεῖ add. X vulg., om. BV 
9 ἀφήκουσαν B, ἀφίκουσαι V, -σα vulg. 11 διπλόον. Β δ᾽ 
ἐστὶ V 15 αὐτέον B 18 τε om. V ἣν óu. B, 5j ἡ ὃ. utr. 
l Litt. ex Parr. MN ὁμόχροια utr.l B ἡ ante ὑπὸ om. V 
14 μηνιγγιῆι B 15. 16 ἀπὸ roO .... κατωτ. delenda censet 
Wb 17 μαλϑακότατον Β 18 ἐπικοινότερον V, ἐπὶ xowór. 
vulg. ἐπικοιλότερον Litt. ex Parr. MN ἀεὶ B, om. vulg. 
19 μαλϑακότ. B σειραιτῶδες V 20 ἐστιν om. B 
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κάρτα ὀλίγου τοῦ τε ἀνωτάτου καὶ τοῦ χατωτάτου 

σπόγγῳ Üuotov, καὶ ἔχει τὸ ὀστέον ἐν ἑωυτῷ ὅμοια 
δσαρχία πολλὰ xci ὑγρά. καὶ εἴ τις αὐτὰ διατρίβοι 

τοῖσι δακτύλοισι. αἷμα ἂν διαγίνοιτο ἐξ αὐτῶν. ἔνεστι 

δ᾽ ἐν τῷ ὀστέῳ καὶ φλέβια λεπτότερα xci κοιλότερα. 5 

αἵματος πλέα. 

2. Σχληρότητος μὲν οὖν χαὶ μαλϑαχότητος καὶ 
κοιλότητος ὧδε ἔχει. παχύτητι δὲ καὶ λεπτότητι συμ- 

πάσης τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον λεπτότατόν ἔστι καὶ 

ἀσθενέστατον τὸ χατὰ βρέγμα. καὶ σάρκα ὀλιγίστην τὸ 

καὶ λεπτοτάτην ἔχει ἐπὶ ἑωυτῷ ταύτῃ τῆς κεφαλῆς τὸ 

ὀστέον. χαὶ ὁ ἐγκέφαλος χατὰ τοῦτο τῆς χεφαλῆς 

πλεῖστος ὕπεστιν. x«i δὴ ὅτι οὕτως ταῦτα ἔχει. τῶν 

τε τρωϊσίων καὶ τῶν βελέων (Gov τὲ ἐόντων κατὰ μέ- 190 
γεϑος καὶ ἐλασσόνων καὶ ὁμοίως τε τρωϑεὶς καὶ ἦἧσ- ιτὖ 

Gov, τὸ ὀστέον ταύτῃ τῆς χεφαλῆς φλᾶται τε μᾶλλον 

καὶ ῥήγνυται καὶ ἔσω ἐσφλᾶται. καὶ ϑανασιμώτερα καὶ 

χαλεπώτερά ἐστιν ἰητρεύεσϑαί τε καὶ ἐχφυγγάνειν τὸν 

ϑάνατον ταύτῃ ἤ xov ἄλλοϑι τῆς κεφαλῆς" ἐξίσων τε 

ἐόντων τῶν τρωμάτων καὶ ὁμοίως τε τρωϑεὶς καὶ ἧσ- so 

Gov, ἀποϑνήσκει 0 ἄνϑρωπος. ὁκόταν καὶ ἄλλως μέλλῃ 
ἀποθανεῖσθαι ἐκ τοῦ τρώματος. ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ὃ 

1 τοῦ ante κατωτ. BV, om. vulg. 2. ὁκοῖα pro ὕμοια Litt. 
ex 1. Martini epist. 3 ὑγρὰ καὶ πολλά B, temptavi ὕμοια 
σαρκὶ καὶ ὑγρὰ πολλά 4 δακτύλοισιν V διαγίγν. Β 
αὐτέων Β 4. b ἔνεστιν ἐν B, ἔνι δ᾽ Vvulg., scripsi ἔνεστι 
δ᾽ ὅ φλεβία codd. 7.8. σκληρότητος.. μαλϑακότητος .. κοιλό- 
τητος BV, dativos vulg. Pq. 7 νῦν codd., οὖν Litt. 
8 post λεπτότητι add. οὕτως" vulg. Pq., om. BV 8. 9 ξυμπ. 
B 11 ig! V — écovréío B, ἑαυτῶ V ταύτης B 13 ὕπεστι 
V δὴδτει B, διότ V, διότι vulg. οὕτω Υ ταῦτ᾽ Υ 11 εἴσω 
B 17.18 ϑαν. καὶ ἐστι χαλ. (qv. Υ 19 7 Ν᾽ xov scripsi, 
zov codd. ἐξ ἴσων Exm. 20 post τρωμ. add. καὶ ἡσσόνων 

er Litt. 21 ἀποθϑνήσχειν V ὁ om. V  Orov V 
1* 



4 ΠΕΡῚ TON EN KESAAHI TP9MATS9N 2 

ταύτῃ ἔχον τὸ τρῶμα τῆς κεφαλῆς ἤ xov ἄλλοϑι. ὁ 

γὰρ ἐγκέφαλος τάχιστά τε καὶ μάλιστα κατὰ τὸ βρέγμα 

αἰσϑάνεται τῶν κακῶν τῶν γινομένων ἔν τε τῇ σαρκὶ 
καὶ τῷ ὀστέῳ᾽ ὑπὸ λεπτοτάτῳ τὲ γὰρ ὀστέῳ ἐστὶ ταύτῃ 

5 ὃ ἐγκέφαλος καὶ ὀλιγίστῃ σαρκί, καὶ ὃ πλεῖστος ἐγκέ- 
φαλος ὑπὸ τῷ βρέγματι κεῖται. τῶν δὲ ἄλλων τὸ κατὰ 

τοὺς χροτάφους ἀσϑενέστατόν ἔστι. συμβολή τὲ γὰρ 

τῆς κάτω γνάϑου πρὸς τὸ χρανίον χαὶ κίνησις ἔνεστιν 

ἐν τῷ κροτάφῳ ἄνω xci κάτω ὥσπερ ἄρϑρου. καὶ ἡ 

10 ἀχοὴ πλησίον γίνεται αὐτοῦ, χαὶ φλὲψ διὰ τοῦ χρο- 

τάφου τέταται κοίλη τε xci ἰσχυρή. 

᾿Ισχυρότερον δ᾽ ἐστὶ τῆς χεφαλῆς τὸ ὀστέον ἅπαν 

192 τὸ ὕπισϑεν τῆς κορυφῆς καὶ τῶν | οὐάτων ἢ ἅπαν τὸ 

πρόσϑεν. καὶ σάρχα πλείονα καὶ βαϑυτέρην ἐπὶ ἑωυτῷ 

15 ἔχει τοῦτο τὸ ὀστέον. xai δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων 

ὑπό τε τῶν τρωσίων καὶ τῶν βελέων ἴσων ἐόντων καὶ 

ὁμοίων καὶ μεζόνων xci [μειόνων] ὁμοίως τιτρωσκό- 

μενος καὶ μᾶλλον ταύτῃ τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον ἧσσον 

ῥήγνυται καὶ φλᾶται ἔσω. xiv μέλλῃ ὥνϑρωπος ἀπο- 

50 ϑνήσκειν καὶ ἄλλως ἔκ τοῦ τρώματος. ἐν τῷ ὄπισϑεν 
τῆς κεφαλῆς ἔχων τὸ τρῶμα ἐν πλείονι χρόνῳ ἀποϑα- 

νεῖται" ἐν πλείονι γὰρ χρόνῳ τὸ ὀστέον ἐμπυίσκεταί 

17 V movcodd. 4 λεπτῷ B ΠΡ. ὑπολεπτώτεταος V pro 

$.À.T. yàg 4. ταύτην BV, ἢ ss. B? 5 ολιγήστη B, ss. B*, 
óMyg V 8 ἐστιν» 10 γίγν. B αὐτέου οοαᾶ. 12.18 τοῦ ὀστέου 
πᾶν τὸ ὀστέον τῆς V 18 πᾶν V 14 πλείονα B, πλέονα V 
ig V ἑωυτέω B 1 τουτέων Β 106 ἐόντων Litt. ἁπάντων 
codd. 17 ὁμοίως B μειξ. V post ust. add. ἢ B μειό- 
vov (μιονος B!) del. Litt. τιτρωσχομένος B!, mut. in -usvo 
B? 19 εἴσω B, ἔσω om. V vulg. xol ἣν y &vQo. V 
90 ἄλλος B ὁ ἘΣ τοῦ B, ἐν τῶ v vulg. 21 πλέονι bis V 
ἐν πλ. 4o. ἀποϑ'. om. Β΄, 'add. i. m. ΒΓ 
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τε χαὶ διαπυίσκεται κάτω ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον διὰ τὴν 
, M , , ^ » , , - - 

παχύτητα τοῦ ὀστέου. καὶ ἑλασσὼν ταύτῃ τῆς κεφαλῆς 

ὁ ἐγκέφαλος ὕπεστι. καὶ πλέονες ἐχφυγγάνουσιν τὸν 

ϑάνατον τῶν ὄπισϑεν τιτρωσκομένων τῆς κεφαλῆς ὡς 
Su. N v ' μ᾿ M ^ M 9 - 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ τῶν ἔμπροσϑεν. καὶ ἐν χειμῶνι mÀsL- 5 

ονα χρόνον £j ὥνϑρωπος ἢ ἐν ϑέρει. ὅστις ἂν καὶ 

ἄλλως μέλλῃ ἀποθϑανεῖσϑαι ἔκ τοῦ τρώματος, Üxov ἂν 

τῆς κεφαλῆς ἔχῃ τὸ τρῶμα. 

9. 4i δὲ ἕδραι τῶν βελέων τῶν ὀξέων xci xov- 

φοτέρων. αὐταὶ ἐπὶ σφέων αὐτέων γινόμεναν ἐν τῷ 194 

ὀστέῳ ἄνευ ῥωγμῆς τε καὶ φλάσιος καὶ ἔσω ἐσφλάσιος τι 

— abre, δὲ γίνονται ὁμοίως ἔν τε τῷ ἔμπροσϑεν τῆς 
- M ]- 2» 2 [4 c / , 

κεφαλῆς καὶ τῷ ὕπισϑεν —, éx τούτων ὁ ϑάνατος OU 
/ , 3895 ^ , δ EN ν 49 γίνεται χατά γε δίκην. οὐδ᾽ ἣν γένηται. ῥαφὴ δὲ ἐν 

rt » 3 , y - - 

ἕλκει φανεῖσα OGvtov ψιλωϑεντος. πανταχοῦ τῆς X&- 15 

φαλῆς τοῦ ἕλκεος γενομένου. ἀσϑενέστατον γίνεται τῇ 

τρώσει χαὶ τῷ βέλει ἀντέ ἰ τύ ὁ βέλος & ρώσει x«i τῷ ἀντέχειν. ci τύχοι τ g ég 
αὐτὴν τὴν ῥαφὴν στηριχϑέν — πάντων δὲ μάλιστα, ἢν 

τὸ βέλος ἐν τῷ βρέγματι γενόμενον κατὰ τὸ ἀσϑενέ- 
στατον τῆς κεφαλῆς (ἡ) --- καὶ αἱ ῥαφαὶ εἰ τύχοιεν zo 

ἐοῦσαι περὶ τὸ ἕλκος καὶ τὸ βέλος αὐτέων τύχοι τῶν 

ῥαφέων. 

2 ἐλάσσω ταύτης B δ8 .ἐχφυγγάνουσι V ὅ πλέονα 
6 ἄνϑρ. V — ante ὕστις add. ἡ Β ὕστις BV, εἴ τις vulg. 
ἂν om. V * μέλλει V ὄκου ἂν B, ὕπου οὖν V, ὁπουοῦν 
vulg. 8 ἔχων V vulg. ἔχει B, seripsi ἔχῃ 10 cvrve, B!, 
- 88. B?, αὗται cet. codd. σφῶν codd. αὐτῶν V 11 τὰ 
νεῦρα ἀγμῆς pro ἄνευ ὅωγμ. V καὶ ante ἔσω codd., ἢ edd. 
εἴσω B 12 δ᾽ ἐπιγίνονται Β x«l ἐντῶν 18 ἐξ ὧν pro ἐκ 
τούτων Β τουτέων V ὁ ΒΥ, om. vulg. 16 γίγν. B 
17 τύχοι B V, -5 vulg. 18. ἑωυτὴν pro αὐτὴν B 18. 19 ἣν 
τὸ βέλ. om. Litt. Scaligerum secutus ^ post rv add. τύχῃ Rhd. 

19 ἕλκος pro βέλος, E S on Pq-- .20 Y Wb. 21 οὖσαι 
V ante περὶ add. ἡ B, 22 ῥαφῶν codd. 
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4. Τιτρώσκχκεται δὲ ὀστέον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ To- 
σούσδε τρόπους" τῶν δὲ τρόπων ἑκάστου πλείονες ἰδέαι 

196 γένονται τοῦ κατήγματος ἐν τῇ τρώσει. ὀστέον δή- 
γνυται τιτρωσχόμενον xci τῇ ῥδωγμῇ ἐν τῷ περιέχοντι 

ὀστέῳ τὴν ῥωγμὴν ἀνάγκη φλάσιν προσγενέσϑαι. 

ἤνπερ ῥαγῇ τῶν γὰρ βελέων ὅ τι πὲρ ῥήγνυσι τὸ 

ὀστέον. τὸ αὐτὸ τοῦτο xcl φλᾷ τὸ ὀστέον ἢ μᾶλλον ἢ 

ἧσσον, αὐτό τε ἐν ὧπερ καὶ ῥήγνυσι τὴν ῥωγμὴν καὶ 
τὰ περιέχοντα ὀστέα τὴν δωγμήν᾽ εἷς οὗτος τρόπος. 

10 ἰδέαι δὲ δωγμέων παντοῖαι γένονται xci γὰρ λεπτό- 
τεραί τε καὶ λεπταὶ πάνυ, ὥστε οὐ καταφανέες yívov- 

ται ἔστιν (0 τῶν ῥωγμέων οὔτε αὐτίκα μετὰ τὴν τρῶ- 

cw οὔτ᾽ ἐν τῆσιν ἡμέρῃσιν ἐν ἧσιν ἂν καὶ πόνων 
200 ὄφελος γένοιτο | τοῦ ϑανάτου τῷ ἀνθρώπῳ. αἱ δ᾽ αὖ 

15 παχύτεραί τε καὶ εὐρύτεραι ῥήγνυνται τῶν ῥωγμέων, 

ἔνιαι δὲ xci πάνυ εὐρεῖαι. ἔστι δὲ αὐτέων καὶ 

αὐ μὲν ἐπὶ μακρότερον ῥήγνυνται. ov δ᾽ ἐπὶ βρα- 

χύτερον. xci α μὲν ἰϑύτεραι. αἱ δὲ ἰϑεῖαι πάνυ. 

αἱ δὲ χαμπυλώτεραί τε καὶ {πάνυ» καμπύλαι" καὶ 

1 τῇ om. V κατὰ τόσους pro τοσούσδε Gal. in cit. XVIIT 
B 672 2 πλέονες V 8 γίγν. Β 4 τῇ ῥωγμῇ &v om. V 
vulg. τῆς ῥωγμῆς ἐν B 5 Qoyumv V αὖ saepius τ. Q. del. 

προσγίγν. Β — 8 ὁτιτερρηγνυσι B 8. 9 x. v. 7r. ὃ T. Ó. 
B, om. V vulg. 10 ρωγμαιων B', mut. in Qoyuóv B? παν- 
τοῖαι BV, voie, vulg. — yiyv. B 11 λεπτόταται B — yiyv. B 

ὥστε οὐ B, ὀστέου V vulg. 12 ἐστι τε τῶν Β', αἴτιον ss. 
B?, ἔστι δ᾽ αἴτιον V vulg. Pd. 18 οὐδὲ Β 0cqow B ποί- 
eov B, πόνων V vulg. ἂν ante óg. iterat vulg., om. BV 

pro πόνων coniectura scrib. πάνυ Martinus, πλέον Litt., πολ- 
λὸν Erm., προνοέειν Rhd., ποιὸν Wb., pro τοῦ Θανάτου: ἐκ τού- 
του Litt., τούτου Erm., τοῦ λοιποῦ Wb. ἐν ἧσιν ἂν καὶ πόνων 
ὄφελος γένοιτο xol ro) ϑανάτου τῷ ἀνϑρώπῳ Litt. X, p. XXIII 
14 αὐτέων pro eo B 1 ῥήγν. B, γίνονται V vulg. — 16 εὕριαι 
B!, mut. in -ρεῖαι B*? £. ὃ. αὖτ. B, om. V vulg. 18 s04. 
bis B (8. τὲ xol πάνυ V πάνυ ante καμπ. add. Erm. 
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, , 2 “-“ , M ' ^ ^ , , 

βαϑύτεραί τε ix τοῦ κάτω καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου 

(x«l ἧσσον βαϑεῖαι ἔκ τοῦ χάτω χαὶ οὐ διὰ παντὸς 

τοῦ ὀστέου). 

D. Φλασϑείη δ᾽ ἂν ὀστέον μένον ἐν τῇ ἑωυτοῦ 
, M δ M - , 3 μ᾽ , , φύσει. καὶ ῥωγμὴ τῇ φλάσει οὐκ ἂν προσγένοιτο ἐν 5 

τῷ ὀστέῳ οὐδεμία᾽ δεύτερος οὗτος τρόπος. ἰδέαν δὲ 
- , ΄ ΄ ῳ N N - H M 

τῆς φλάσιος πλείους γίνονται" καὶ γὰρ μᾶλλόν τε καὶ 

ἧσσον φλᾶται καὶ ἐς βαϑύτερόν τε καὶ διὰ παντὸς 

τοῦ ὀστέου καὶ ἧσσον ἐς βαϑὺ χαὶ οὐ διὰ παντὸς 
ω το ΄ 

τοῦ ὀστέου καὶ ἐπὶ πλέον τε καὶ ἔλασσον μήκεός τε τὸ 
^ , 5 τ 3 [4 - 289  ὼ 2 , καὶ πλατύτητος. ἀλλὰ οὐ τούτων τῶν ἰδεῶν οὐδεμίαν 

ἔστιν ἰδόντα τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι γνῶναι. ὁχοίη τίς ἐστι 

τὴν ἰδέην καὶ ὁκόση τις τὸ μέγεϑος" οὐδὲ γὰρ εἶ πέ- 20? 
bi ^ , 9.» , A ES 

φλασται ἢ μὴ πέφλασται. £Óvrov πεφλασμένων καὶ τοῦ 

καχοῦ γεγενημένου. γίνεται τοῖσιν ὀφϑαλμοῖσιν κατα- 15 * 
^ ? - , /, MJ Si - er ? eV φανὲς ἰδεῖν αὐτίχα μετὰ τὴν τρῶσιν, ὥσπερ οὐδὲ 

τῶν ῥωγμέων ἔνιαι ἑχὰς ἐοῦσαί τὲ χαὶ ἐρρωγότος τοῦ 

ὀστέου. 

6. ᾿Εσφλᾶται τὸ ὀστέον ἐχ τῆς | φύσιος τῆς ἑωυτοῦ 204 

ἔσω σὺν ῥωγμῇσιν᾽ ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ἐσφλασϑείη" τὸ 30 

γὰρ ἐσφλώμενον, ἀπορρηγνύμενόν τε xci καταγνύμε- 

1 βαϑύτεραι.. αἱ δὲ ἐς τὸ V 2. 8 καὶ ἧσσον ... ὀστ. 
om. codd., add. Litt. ϑλασϑ'. Gal. in cit. (comm. de off. med.) 
XVIII B 672 4 ante ὀστ. add. τὸ V μένον om. V, μόνον 
Gal. ibid. ἐν om. V 6 τρόπος BV, om. vulg. 7 γίγν. 
B 9 ov» om. V 11 οὐ om. V τούυτεων B οὐδεμίαν B, 
οὐδὲ μίαν V, οὐδεμία vulg. 12 ἰδόντι V ὀφϑαλμοῖσιν B 

ὁπ. V 12. 18 ἐστιν. ἣ δὲ pro ἐστι τὴν ἰδέην (vulg.) B, ἐστιν 
τὴν ἰδηνν 18 ὁπ. V vig om. ἡ 14 ἢ μὴ π. om. V ἐον- 
τεπεφῖ. B!, τῶν (ὀστέων Ὁ) i. m. ΒΞ ἐόντων τε π. NPq. 1 γίγν. 
B ὀφϑαλμοῖσι V 17 εκασεαιουσαι B, ἐκὰς &. V; huc refe- 
runt Galeni (Lex. Hipp. p. 94 Κι): ἐγκὰς, ἐν βάϑει Foesius in 
Oecon. p. 176 et L. Dindorfius in Thes. l. g. s. v. ἐγκάς τε 
add. BV, om. vulg. 20 εἴσω B 21 ante ἀπορρ. add. εἴσω B 
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vov, ἐσφλᾶται ἔσω ἀπὸ τοῦ ἄλλου ὀστέου μένοντος ἐν 
τῇ φύσει τῇ ἑωυτοῦ. χαὶ δὴ οὕτω ῥωγμὴ ἂν προσείη 

τῇ ἐσφλάσει" τρίτος οὗτος τρόπος. ἐσφλᾶται δὲ τὸ 
ὀστέον πολλὰς ἰδέας" καὶ γὰρ ἐπὶ πλέον τοῦ ὀστέου καὶ 

ἐπ’ ἔλασσον. καὶ μᾶλλόν τε χαὶ ἐς βαϑύτερον κάτω 
x«l ἧσσόν τε καὶ ἐπιπολαιότερον. 

1. Καὶ ἕδρη δὲ τοῦ βέλεος γίνεται ἐν τῷ ὀστέῳ" 

ξδρη γὰρ καλεῖται. ὅταν μένον τὸ ὀστέον ἐν τῇ ἕωυ- 
τοῦ φύσει τὸ βέλος στηρίξαν ἐς τὸ ὀστέον δῆλον ποι- 

οήἤσῃ Óxov ἐστήριξεν. καὶ ἕδρης ἐγγενομένης ἐν τῷ 

ὀστέῳ βέλεος προσγένοιτ᾽ ἂν δωγμὴ τῇ ἕδρῃ. καὶ 

e 

206 φλάσιν προσγενέσϑαι ἀναγκαῖόν ἐστιν ἢ | μᾶλλον ἢ 

* 1 

ἧσσον. ἤνπερ καὶ ῥωγμὴ προσγένηται. ἔνϑαπερ καὶ 

ἕδρη ἐγένετο καὶ T ῥωγμή, ἐν τῷ ὀστέῳ τῷ περιέχοντι 

τήν τε ἕδρην καὶ τὴν ῥωγμήν᾽ τέταρτος οὗτος τρόπος. 

καὶ ἕδρη μὲν ἂν γένοιτο φλάσιν ἔχουσα τοῦ ὀστέου 

περὶ αὐτήν, ῥωγμὴ δὲ οὐκ ἂν προσγένοιτο τῇ ἕδρῃ 

καὶ τῇ φλάσει ὑπὸ τοῦ βέλεος" πέμπτος οὗτος τρό- 

σι 

1 sicoo D 2. δώγμη V ut sole& — 3 φλάσει Β ἔσφλα- 
σται V — A4 εἰδέας B. ἐπιπλειον Β 5. 6. βαϑ'. καὶ τὸ Toc. 
B 6 ἐπὶ πολαιότερον V Post ἐπιπολ. ordo sententiarum 
in B hie est: xol ἔδρης ἂν ἐνγενομένης 2. . πέμπτος οὗτος Τρ." 
sequitur καὶ ἔδρη δὲ τοῦ βέλεος... ἐστήριξεν, inde ἐν δὲ 
τῷ TQ. ἕκ., in V et vulgo hie est: καὶ ἔδρης γενομένης .. 
τέταρτ. οὗτος τρ.; sequitur καὶ “ἔδρη δὲ. . ἐστήριξεν, inde ἐν 
δὲ τῷ TQ. ἕκ. wvÀ., καὶ ἕδρη μὲν ... πέμπτος οὗτος ro. B, om. 
V vulg. Sententias ipse transposui. 8 δὲ pro γὰρ V χαλέε. V 

μένοντος ὀστέου Schneider in diss. Bonn. (1885) p.34 10 Ox. 
Scripsi, ὅπῃ V, ὅπου cet. post ἐστήρ. add. ἕχτος οὗτος t9. Erm. 

γεν. V, ἂν ἐν γεν. Β 11 βέλεος del. Wb. σπιροσγένοιτο M 
£Ópcumt B, ἑδρέη V vulg., ἔδρῃ Erm. post ἔδρ. add. τῇ τὲ 

ῥώγμη ἣν vulg , om. B 19 προσγίγνεσϑαι Β 18 ἥνπερ B, ἡ 
ἧπερ V. vulg. óóyum BV ἔνϑάπερ V ἐἐὄνϑ. καὶ ξδ. codd., 
TJ pro καὶ Litt. 14 ῥωγμὴ {καὶ ἐν Litt. punctum post E 
eiéy. Β 1 ῥώγμην B, φλάσιν V vulg. 17 ante προσγένοιτο 
signum interpositionis sive transpositionis (/.) ss. B* 
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πος. iv δὲ τῷ τρόπῳ ἑκάστῳ πλείονες ἰδέαι γίνονται. 
χαὶ περὶ μὲν φλάσιός τε καὶ ῥωγμῆς. κὴν ἄμφω ταῦτα 

προσγένηται τῇ ἕδρῃ καὶ ἢν φλάσις μούνη γένηται, 

ἤδη πέφρασται ὅτι πολλαὶ ἰδέαι γίνονται καὶ τῆς φλά- 

σιος xci τῆς ῥωγμῆς. ἡ δὲ ἕδρη αὐτὴ ἐφ᾽ ἑωυτῆς γί- 5 

νεται μαχροτέρη καὶ βραχυτέρη. ἐοῦσα καὶ καμπυλω- 

τέρη καὶ ἰϑυτέρη καὶ χυχλοτερής᾽ καὶ πολλαὶ ἄλλαι 

ἰδέαι τοῦ τοιούτου τρόπου. ὁχοῖον ἄν τι καὶ τὸ στόμα 

τοῦ βέλεος ἧ. αἱ δ᾽ αὐταὶ βαϑύτεραν τὸ χάτω καὶ 
μᾶλλον καὶ ἧσσον. καὶ στενότεραί τε καὶ ἧσσον στεναὶ τὸ 
x«l εὐρύτεραί τε καὶ πάνυ εὐρεῖαι. ἧ διακεκόφαται. 

διακοπὴ δὲ ὁχοσητισοῦν γινομένη μήκεός τε xcl εὐρύ- 

τητος ἕν τῷ ὀστέῳ ἕδρη ἐστίν. ἣν τὰ ἄλλα | ὀστέα τὰ 210 

περιέχοντα τὴν διακοπὴν μένῃ ἐν τῇ φύσει τῇ ἑωυτῶν 

x«i μὴ συνεσφλᾶται τῇ διαχοπῇ ἔσω ἔχ τῆς φύσιος 5 

τῆς ἑωυτῶν" οὕτω δὲ ἔσφλασις ἂν εἴη καὶ οὐκ ἔτι 
ἕδρη. 

8. Ὀστέον τιτρώσκεται ἄλλῃ τῆς κεφαλῆς «ἢΣ ἧ τὸ 

ἕλκος ἔχει ὥνϑρωπος χαὶ τὸ ὀστέον ἐψιλώϑη τῆς σαρ- 

xóg' ἕβδομος οὗτος τρόπος. καὶ ταύτην τὴν συμφο- 30 

ρήν, ὁχόταν γένηται. οὐκ ἂν ἔχοις ὠφελῆσαι οὐδέν" 

1 πλέονες V εἰιἰδεας B γιγν. B 2 τὲ om. V xij» B, 
ἢ V vulg. 3 zoocyiv. V μόνην 5 evrn B, αὕτη V 
6 μηκροτερὴ D 7 svOvrsom BD — xvxAocvson V 8 εἶδ B 
τοιουτεου B, τοῦ τοιούτου V, τούτου τοῦ Erm. Epim. p. CI 
ὅπ. V στόμα B, σχῆμα V vulg. — 9 καὶ δ᾽ αὐταὶ καὶ βαϑύτεραί 
ve x. V 10 ve καὶ ἧσσον στεναὶ om. V 11 vs om. V 
εὐρέαι V ηι διακέκοπται B, ἢ διακεκόφαται V vulg. 12 δια- 
κοπὴν δ᾽ V ὁπόση τίς οὖν Υ γιγν. Β 13 ἔδρην V 
τάλλ V 18 ἐν om. B 14 vroisovrsov pro vj &. B 1 7] 
διαχοπη B εἴσω B 16 éovrsov B — δ᾽ V — m pro εἴη B 

18 ἀλλ 3 V ἢ om. V, add. Martin, Litt. ἣν pro ἢ 4; B 
19 &v9o. V 20 ἑβδομαίος B, πέμπτος Cornar. Litt. Pq. 

Évug. B 21 ürav V 
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οὐδὲ γὰρ si πέπονθεν τὸ κακὸν τοῦτο. οὐκ ἔστιν ὅκως 
M , , 9 , , , , , P! οἷ χρὴ αὐτὸν ἐξελέγξαντα εἰδέναι. εἰ πέπονθε τὸ κακὸν 

τοῦτο ὥνϑρωπος, οὐδὲ ὅχοι τῆς κεφαλῆς. 

9. Τούτων τῶν τρόπων τῆς κατήξιος ἐς πρίσιν 
3 Z e , e , 1 - T 3y , ἀφήχει dj T€ φλάσις ἡ ἀφανὴς ἰδεῖν xci ἤν κῶς τύχῃ 

φανερὴ γενομένη. καὶ ἣ δωγμὴ ἡ ἀφανὴς ἰδεῖν καὶ ἣν 

φανερὴ ἧ. καὶ ἢν ἕδρης γενομένης τοῦ βέλεος ἐν τῷ 
, , , " ^ M] , - te V 2m ὀστέῳ προσγένηται ῥωγμὴ xci φλάσις τῇ ἕδρῃ, xci ἣν 
φλάσις μούνη προσγένηται ἄνευ δωγμῆς τῇ ἕδρῃ. καὶ 

er 3 3 , * ΝΑ ? 9 , 3 , 

αὕτη ἐς πρίσιν ἀφήκει. τὸ δὲ ἔσω ἐσφλώμενον ὀστέον 
5 - , ἘΞ δ 397 Ὁ Ὁ Ε 
éx τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ ὀλίγα τῶν πολλῶν πρίσιος 

χαὶ τὰ μάλιστα ἐσφλασϑέντα καὶ μάλιστα 

χαταρραγέντα, ταῦτα πρίσιος ἥκιστα δεῖται. οὐδὲ ἕδρη 

αὐτὴ ἐπὶ ἑωυτῆς γενομένη ἄτερ ῥωγμῆς καὶ φλάσιος, 

οὐδὲ αὑτὴ πρίσιος δεῖται, οὐδ᾽ ἣν διακοπὴ μεγάλη καὶ 
» - zl 5. 49 er ? ' 4 3 Uer 2, , 

εὐρεῖα C1», οὐδ᾽ αὕτη" διακοπὴ γὰρ καὶ ἕδρη vOvrÓv 

ἐστιν. 

10. Πρῶτον δὲ χρὴ τὸν τρωματίην σκοπεῖσθαι. 

ὕχῃ ἔχει τὸ τρῶμα τῆς κεφαλῆς. εἴτ᾽ ἐν τοῖσιν ἰσχυ- 

θοτέροισιν εἴτ᾽ ἐν τοῖσιν ἀσϑενεστέροισιν. καὶ τὰς τρί- 
χας καταμανϑάνειν τὰς περὶ τὸ ἕλκος, εἰ καὶ διακεχό- 

φαται ὑπὸ τοῦ βέλεος xci εἰ ἔσω εἴησαν ἐς τὸ τρῶμα, 
x«l ἢν τοῦτο T, φάναι κινδυνεύειν τὸ ὀστέον ψιλὸν 

1 πέπονϑε V ὕπωςω V 3 ἄνϑρο. οὐδὲ ὅκοι (ὕκου Erm.) 
B, οὐδ᾽ ὅπη V vulg. punctum post xsg. om. B. 5 ἀφήξει B 
φάσις V sog codd. 6 ἡ om. V ἡ ante ἀφ. om. B, ἣν V, ἡ 
Litt. 9 μοῦνον V [10 «vr B, αὐτὴ V δὲ εἴσω DB, δ᾽ ἔσω V 

12 δεῖται B καὶ τὰ μ. 6g. om. Β 18 κέχρηται pro δεῖται 
V. 14 αὕτη V ἐπιοιαυτης B, ἐφ᾽ ἑωυτῆς V γιγν. B 
15 «vrm B, αὐτὴ V vulg. οὐδηνδιακοπὴ usy. B οὐδ᾽ ἡ Ó., 
jv u. V vulg. 16 ευρέη V, -ειη B, -sie ἢ scripsi — evrm B 
τὠυτό ἐστι V 19 ὅκῃ scripsi, ὕπῃ codd.  sív' ἐν v. icy. om. V 

91 εἰ καὶ διακεκομεναι εἶσιν Β 992 xol om. V vulg. ἤϊσαν 
Litt. 28 ἦν pro ; Β καὶ ἢν τοῦτο 2, φάναι post σαρκός" VPq. 
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εἶναι τῆς σαρκὸς (xcl» ἔχειν τι Givog τὸ ὀστέον ὑπὸ 

τοῦ βέλεος. ταῦτα μὲν οὖν χρὴ ἀπόπροσϑεν σκεψά. 
μενον λέξαι μὴ ἁπτόμενον τοῦ ἀνθρώπου" ἁπτόμενον 

δὲ τοῦ ἀνθρώπου ἤδη πειρᾶσϑαι εἰδέναι σάφα, εἰ ἔστι 

ψιλὸν τὸ ὀστέον τῆς σαρκὸς ἢ οὔ. καὶ qv μὲν κατα- 5 

φανὲς ἢ τὸ ὀστέον τοῖς ὀφϑαλμοῖς ψιλόν εἰ δὲ μή, 

τῇ μήλῃ σκέψασϑαι. καὶ ἢν μὲν εὕρῃς | ψιλὸν ἐὸν τὸ 214 

ὀστέον τῆς σαρκὸς καὶ μὴ ὑγιὲς ἀπὸ τοῦ τρώματος. 

χρὴ τοῦ ἐν τῷ ὀστέῳ ἐόντος τὴν διάγνωσιν πρῶτα 

ποιεῖσθαι. ὁρῶντα ὁχόσον τέ ἐστι τὸ κακὸν καὶ τίνος 10 

δεῖται ἔργου. χρὴ δὲ χαὶ ἐρωτᾶν τὸν τετρωμένον. ὕὅχως 

ἔπαϑεν καὶ τίνα τρόπον. ἢν δὲ μὴ καταφανὲς ἦ τὸ 

ὀστέον, ti ἔχει τι νόσημα ἢ μὴ ἔχει, πολλῷ ἔτι χρὴ 
μᾶλλον τὴν ἐρώτησιν ποιεῖσϑαι ψιλοῦ τ᾽ ἐόντος τοῦ 

ὀστέου. τὸ τρῶμα ὕκως ἐγένετο καὶ ὅντινα τρόπον. τὰς i5 

γὰρ φλάσιας καὶ τὰς ῥδωγμὰς τὰς οὐ φαινομένας ἐν 

τῷ ὀστέῳ. ἐνεούσας δέ. ἐκ τῆς ἀποκρίσιος τοῦ τετρω- 

μένου πρῶτον διαγινώσκειν πειρᾶσϑαι, εἴ τι πέπονθε 

τούτων τὸ ὀστέον ἢ οὐ πέπονϑεν, ἔπειτα δὲ καὶ λόγω 

καὶ ἔργῳ ἐξελέγχειν πλὴν μηλώσιος. μήλωσις γὰρ οὐκ 90 

ἐξελέγχει. εἰ πέπονθέ τι τούτων τῶν κακῶν τὸ ὀστέον 

1 (καὶ add. Litt. σαρκὸς, ἔχειν τε σίνος Rhd., ἔχ. {τές 
τι σ. Wb., ἔχειν τοι σινὸς V 2 αποπρισϑὲν B 4 τοῦ ἀνϑρ. 
ante ἤδη ' add. B, om. V vulg. 4 εστιν B 5 εὖ pro ἡ B 
6 τοῖσιν ὀφϑαλμοῖσι τὸ ὀστέον V post ὀστέον add. ἐὸν ΗΠά. 
Erm. 7 σκέπτεσθαι V 10 zoiée. Β ógsovre B ὁκόσον 
B, ὅσον V vulg. τε om. Β 11 ἐρίου pro ἔργου V ὕπως V 

12 ἔπαῦϑεν 18 sí prog Β τί V νόσ. B, κακὸν V vulg. 
εἶ pro ἢ B 14 ποιέε. B — vsovrog B, vs ἐόντος V, τε del. 

Litt. 15 ὅπως V 16 φάσηας V 17 ὑποκρίσηος V 
18 πειρᾶσϑαι scripsi, πειρῆσϑαι codd. 19 rovrso D, τούτω V, 
genetivum restituit Litt. 20 ἐξελεγχην B, -χοντὰ Υ͂ μήλω- 
σις, μή in raso l. V 21 πέπονϑε τούτω (τι om.) V του- 
veo» B 
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καὶ εἴ τι ἔχει ἐν ἑωυτῷ ἢ οὐ πέπονθεν" ἀλλ᾽ ἕδρην τε 
τοῦ βέλεος ἐξελέγχει μήλωσις. καὶ 3v ἐμφλασϑῇ τὸ 

ὀστέον ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ, καὶ ἣν ἰσχυ- 

ρῶς ῥαγῇ τὸ ὀστέον, ἅπερ καὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς χατα- 

5 φανέα ἐστὶ ὁρῶντα γινώσκειν. 

11. Ῥήγνυται δὲ τὸ ὀστέον τάς τε ἀφανέας δωγμὰς 

καὶ τὰς φανερὰς καὶ φλᾶται τὰς ἀφανέας φλάσιας καὶ 

ἐσφλᾶται ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ μάλιστα, ÓxÓ- 
216 ταν ἕτερος ὑφ᾽ ἑτέρου τιτρω GxÓusvog ἐπίτηδες τρῶσαι 

, b! e , 5. ^ e / 2 € , 

10 βουλόμενος ἢ ὁκόταν ἀέκων. καὶ ὁκόταν ἐξ ὑψηλοτέρου 
ς Ψ - DIE / c , Ei 3 ἐς ^" 

γίνηται ἡ βολὴ ἢ ἡ πληγή. ὁκχοτέρη ἂν ἡ. μᾶλλον ἢ 

ὁχόταν ἐξ ἰσοπέδου τοῦ χωρίου. καὶ ἢν περικρατῇ τῇ 

χειρὶ τὸ βέλος, ἤν τε βάλλῃ ἤν τε τύπτῃ, καὶ ἰσχυρό- 

τερος ξὼν ἀσϑενέστερον τιτρώσχῃ. ὁκόσοι δὲ πίπτον- 

15 τὲς τιτρώσχονται πρός τὲ τὸ ὀστέον καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον. 
ς ES c , / M 2.528 , ^ ὃ ἀπὸ ὑψηλοτάτου πίπτων καὶ ἐπὶ σχληρότατον καὶ 

? EA ΄ , ' 2 , c - CN 218 ἀμβλύτατον. τούτῳ xívÓvvog τὸ ὀστέον ῥαγῆναι καὶ 

φλασϑῆναν καὶ ἔσω ἐσφλασϑῆναι ἐκ τῆς φύσιος τῆς 

ἑωυτοῦ. τῷ δ᾽ ἐξ ἰσοπέδου τοῦ χωρίου μᾶλλον πί- 

1 ἔνεχει D, ἕν ἔχει Wb. ἑωὕτεω B, ἑαυτῶ V τὲ ν᾽ 
2 ἐλέγχει Β εἰ ἐνεφλασϑῆ B 8 εἴσω B τῆσ φύσηος V 
t£ovrsov D ἰσχυρος BD 4 τοῖσιν ὀφϑαλμοῖσι V ὅ ἐστὶν V 
γιγνώσ. B, γιν. V ὁρῶντα γινώσκ. supervacanea putat Lobeck 
Paralip. p. 526 — 8 ἑωυτέου B ut solet ὅταν, ut solet, utroque 

loco V 9 τρωσαν B, ἔτρωσἃν N, ἔτρωσεν Pq. [0 ἀέκ. καὶ 
óx. om. V ακξων x. 0x. B ὑψηλοτέρης V, -ροοὺυς B 11 γί- 
γνεται B — ὁχοτερὴ ἡ D, ómorsQ ἂν qj V 11 comma post 7 
μᾶλλον codd. Litt. ὅτ᾽ ἂν ut saepius V . 12 περικρατέη codd. 

14 ἀσϑενέστερος DB, -τέρως V, -έστερον Ν τιτρώσκει codd., 
-σχῃ Litt. ^ cou V 16 πίπτον B 17 rovrío δὲ Β ῥα- 
γῆναί vs και V 18 εἴσω Β φυσηος ut solet V 19 τῶ 
δεξιω πέδου rov χωριου μᾶλλον B τ. δ᾽ ἐξισοπέδου μᾶλλον 
χωρίου V 
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πτοντι χαὶ ἐπὶ μαλϑακώτατον, ἧσσον ταῦτα πάσχει τὸ 

ὀστέον ἢ οὐκ ἂν πάϑοι. ὁκόσα δ᾽ ἐσπίπτοντα ἐς τὴν 
, , , ' 3 , ^N 9: 004. 

χεφαλὴν τιτρώσχει βέλεα πρός τε TO ὀστέον καὶ αὐτὸ 

τὸ ὀστέον, τὸ ἀπὸ ὑψηλοτάτου ἐμπεσὸν καὶ ἥκιστα ἐξ 
ἰσοπέδου. καὶ σκληρότατόν vs ἅμα καὶ ἀμβλύτατον καὶ s 

, 'N e ^A δ 3 ' M βαρύτατον καὶ ἥκιστα κοῦφον καὶ ἥκιστα ὀξὺ xal μαλ- 

ϑακόν, τοῦτο ἂν ῥήξειε τὸ ὀστέον καὶ φλάσειεν. καὶ 

μάλιστά γε κίνδυνος ταῦτα πάσχειν τὸ ὀστέον, ὁκόταν 
- , M τ Αἰ - M , 2 

ταῦτά τε γίνηται χαὶ ἐς LOU τρωϑῇ καὶ κατ᾽ ἀντίον 

γένηται τὸ ὀστέον τοῦ βέλεος, ἤν τε πληγῇ ἐκ χειρὸς τὸ 
M - M , 9 , , ^ b μ᾿ , * ἤν vs βληϑῇ ἤν τέ τι ἐμπέσῃ αὐτῷ καὶ ἢν αὐτὸς xc- 

ταπεσὼν τρωϑῇ καὶ ὁκωσοῦν 'τρωϑεὶς χατ᾽ ἀντίον γε- 
, mM 3 , - , * 3 7| , - vouévov τοῦ ὀστέου τῷ βέλει. τὰ δ᾽ ἐς πλάγιον τοῦ 

ὀστέου παρασύραντα βέλεα ἧσσον καὶ δήγνυσι τὸ ὀστέον 

χαὶ φλᾷ καὶ ἔσω ἐσφλᾷ., xiv ψιλωϑῇ τὸ ὀστέον τῆς ιὉ 
σαρκός. ἔνια δὲ τῶν τρωμάτων τῶν οὕτω τρωϑέντων 

οὐδὲ ψιλοῦται τὸ ὀστέον τῆς GogQxóg. 
Τῶν δὲ βελέων ῥήγνυσι μάλιστα τὸ ὀστέον τάς τὲ 

Ἁ n. ^ M ^ 3 , M M NU - φανερὰς ῥωγμὰς καὶ ) τὰς ἀφανέας καὶ φλᾷ τε καὶ ἐσφλᾷ 220 

ἔσω éx τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ τὸ ὀστέον τὰ στρογγύλα 20 

τε καὶ περιφερέα καὶ Goríovouc, ἀμβλέα ve ἐόντα καὶ 

1 μαλϑακότατον B, -κώτερον V 2 ὅσα δὲ V 3 βέλεα 
τιτρώσκειν πρὸς τὸ V ἐς τε τὸ Β 3. 4 καὶ αὐτὸ τ. 
ócr. om. V 4 ἐμπεσὼν D, ἐσπεσόν Rhd. 5 émioxAmo. B 
ἅμα om. V 6 ἥκιστά τε καὶ ὀξὺ V κοῦφόν [καὶ ἥκιστα) τὲ 
καὶ ὀξὺ Rhd. 7 φλάσειε V 8 τὲ Β ταῦτα zy. τ. oor. 
κινδ V ὅταν V 9 γίνεται B τρωϑῆναι κατ᾽ ἐναντίον 
V — 10.11 ἄν τε πληγηι ... ἄν τε βληϑηι B 11 αὐτεω B 
ὕπως o)v V 12 γένοιτο, 18 τὰ δὲ πλάγ. V 1 φλάσει 
εἴσω ἐς κεφαλήν pro gà. x. ἔ. ἐσφλᾷ V εἴσω B κὰν V 
15 Soluce Rhd. γὰρ pro δὲ Ὑ 17 ψιλοῦται codd., temptavi 
ψιλοῖ τι cf. Herm. XX p. 189 19 φλέται B, φλᾶται Y, φλᾷ ve 
Erm. Rhd. 20 εἴσω B ἑωυτέου B στρογγυλά V 21 - 
DA B ὄνταῦῪγ ; 
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βαρέα καὶ σκληρά" καὶ τὴν σάρχα ταῦτα φλᾷ vt καὶ 
πέπειραν ποιεῖ καὶ κόπτει" χαὶ τὰ ἕλκεα γίνεται ὑπὸ 
τῶν τοιούτων βελέων ἔς τὲ πλάγιον καὶ ἐν κύκλῳ 

ὑπόχοιλα καὶ διάπυά τὲ μᾶλλον γένεται καὶ ὑγρά ἐστιν 
5 καὶ ἐπὶ πλέονα χρόνον χαϑαίρεται. ἀνάγκη γὰρ τὰς 

σάρχας τὰς φλασϑείσας καὶ κοπείσας πῦον γενομένας 

ἐχταχῆναι. τὰ δὲ βέλεα τὰ προμήκεα ἐπὶ πολὺ λεπτὰ 

ἐόντα καὶ ὀξέα καὶ κοῦφα τήν Ts σάρχα διατάμνει 
μᾶλλον ἢ φλᾷ x«i τὸ ὀστέον ὡσαύτως" καὶ ἕδρην 

10 μὲν ἐμποιεῖ αὐτὸ χαὶ διακόψαν — διακοπὴ γὰρ καὶ 
ἔδρη τωὐτόν ἐστι —, φλᾷ δὲ οὐ μάλα τὸ ὀστέον τὰ 
τοιαῦτα βέλεα οὐδὲ ῥήγνυσιν οὐδ᾽ ἐκ τῆς φύσιος ἔσω 
ἐσφλᾷ. 

᾿ 'AÀÀ& χρὴ πρὸς τῇ ὄψει τῇ. ἑωυτοῦ ὅ τι ἄν Got 

15 φαίνηται ἐν τῷ ὀστέῳ καὶ ἐρώτησιν ποιεῖσϑαι πάντων 
τούτων. τοῦ γὰρ μᾶλλόν τε x«l ἧσσον τρωϑέντος: 

ταῦτά ἐστι σημεῖα καὶ ἣν ὃ τρωϑεὶς καρωϑῇ καὶ σκό- 

τος περιχυϑῇ καὶ ἣν δῖνος ἔχῃ καὶ πέσῃ.͵ 

2332 12. Ὁχόταν δὲ τύχῃ ψιλωϑὲν τὸ ὀστέον τῆς σαρ- 

s) κὸς ὑπὸ τοῦ βέλεος καὶ τύχῃ κατ᾽ αὐτὰς τὰς ῥαφὰς 
γενόμενον τὸ ἕλχος. χαλεπὸν γίνεται xci τὴν ἕδρην 

τοῦ βέλεος φράσασϑαι τὴν ἐν τῷ ἄλλῳ ὀστέῳ φανερὴν 

γενομένην, εἴτ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ ὀστέῳ. εἴτε μὴ ἔνεστιν, 

1. φλεται B, φλᾶται V, φλᾷ τε Erm. Rhd. 2. πέπειρον V 
ποιέει codd. 8 .τοιουτεων B ἐς τὸ πλ. V 4 ὑπόκοιλα. καὶ 
διάποιά B γίγνεται Β ἔστι ἡ ἐστιν. B 5 καϑερεται D 

6 zvog B, πύον 1 καὶ pro τὰ ante zou. 8 ὀξεια 
B 9 ὡσαύτος B καὶ ante ἕδρην om. B 10 ἐμποιέει 
codd. διακόψαντα Erm. αὐτῷ καὶ διακοπὴν Rhd. 18 εἴσω B 

14 ἑωυτέου B 1 ποιέε. codd. — 16 τουτεῶν Β 171 ταῦτ᾽ 
V 18 x«l δίνος (ἣν om.) V ἢ pro ἔχῃ V ἔχει B 
19 ὅτων V 21 γίγνεται B 22 φράσεσϑαι B 23 γινομέ- 
»vnv V ενέστιμεντω B 
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x«l ἣν τύχῃ γενομένη ἡ ἕδρη ἐν αὐτῇσι τῇσι ῥαφῇσιν. 

συγκλέπτει γὰρ αὐτὴ ἡ ῥαφὴ τρηχυτέρη ἐοῦσα τοῦ | 
ἄλλου ὀστέου. καὶ οὐ διάδηλον ὅ τι τε αὐτοῦ ῥαφή 334 

ἐστι καὶ ὅ τι τοῦ βέλεος ἕδρη. ἢν μὴ κάρτα μεγάλη 

γένηται ἡ ἕδρη. προσγίνεται δὲ x«i ῥῆξις τῇ ἕδρῃ s 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῇ ἐν τῇσι ῥαφῆῇσι γινομένῃ. καὶ γίνε- 

ται καὶ αὐτὴ 7) ῥῆξις χαλεπωτέρη φράσασϑαι ἐρρωγότος 

τοῦ ὀστέου. διὰ τοῦτο ὅτι χατ᾽ αὐτὴν τὴν ῥαφὴν ἡ ῥῆ- 

ξις γένεται. ἢν δηγνύηται. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἕτοιμον γὰρ 

ταύτῃ δήγνυσϑαι τὸ ὀστέον καὶ διαχαλᾶν διὰ τὴν ἀσϑε᾿- 10 

νείην τῆς φύσιος τοῦ ὀστέου ταύτῃ καὶ διὰ τὴν ἀραιό- 226 

Tac χαὶ δὴ ἅτε τῆς δαφῆς ἑτοίμης ἐούσης δήγνυσϑαι καὶ 

διαχαλᾷν. τὰ δ᾽ ἄλλα ὀστέα τὰ περιέχοντα τὴν ῥαφὴν 

μένει ἀρραγέα. ὅτι ἰσχυρότερά ἐστι τῆς ῥαφῆς. ἡ δὲ 

ῥῆξις ἡ κατὰ τὴν δαφὴν γινομένη καὶ διαχάλασίς ἔστι 15 

τῆς ῥαφῆς καὶ φράσασϑαι οὐκ εὐϊμαρὴς οὔτε ἣν ἀπὸ 228 

ἕδρης τοῦ βέλεος γενομένης ἐν τῇ δαφῆῇ. ἐπειδὰν ῥαγῇ. 

καὶ διαχαλάσῃ οὔτε ἢν φλασϑέντος τοῦ ὀστέου κατὰ 

τὰς σάρχας ῥαγῇ καὶ διαχαλάσῃ ἀλλ᾽ ἔστι χαλεπώτε- 

l ἤν τε pro καὶ ἢν V γινομένη V αὐτέησι τ. Qeqinow B 
βαφῆσι V 2 συνκλεέπτη B, συμβλέπει V, Gv yxAézttETOL Erot. 

p. 119, 6 Kl, Wb. 3 ῥαάφην B 4 ἐστι V fà. 7j &0. B 
5 προσγίγν. B 6 τόπου αὐτησιν ἐν B, τὸ πουλὺ αὕτη ἐν V, 
τὸ πουλὺ τῇ ἐν Litt., ἐ. τ. πουλὺ, αὐτῇσιν ἐν τῇσι ῥαφῇσι γιγνο- 
μένῃσι, Ῥα. γινομένησι BV, -μένη vulg. τ αὐτῇ V χαλε- 
ποτ. φρασεσϑαι Β 8 διατοῦτονῦ ῥαφὴν 7 ἡ B 9 πουλὺ 
V 11 ἀσϑένειαν M διὰ Ὧν om. V 12 διά τὲ pro δὴ 
ἅτε V Qiyy. B 13 τὰ δ᾽ &. τὰ m. ὀστέα B, τ᾽ &. τὰ ὁ. τὰ 
uc V 14 post ἀρραγέα ad τε και B ἰσχυρότατα Β 
15 ói&ie. B διαχαλασιης Β 10 post εὐμαρὴς add. ἢ M 
οὔτε D ἀπὸ £0. B, οὔτε εἰ à. ἕ. N, οὔτε ὑπὸ £.V 11 ἐπ. . βαγῇ 
scil. 7 ῥαφή, ἐπ. om. Litt. £mad" d» V 18.19 obvc qw... 

διαχαλάσῃ om. V, διαχαλάσϑη Β 19 Zct, N, ἔτι Litt. 
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ρον φράσασϑαι τὴν ἀπὸ τῆς φλάσιος δωγμήν. Gvy- 

χλέπτουσι γὰρ τὴν γνώμην καὶ τὴν ὄψιν τοῦ ἰητροῦ 

αὐταὶ αἱ ῥαφαὶ ῥωγμοειδέες φαινόμεναι καὶ τρηχύτεραι 
2 € - x ] , e M E / M ἐοῦσαι τοῦ ἄλλου ὀστέου, ὅτι μὴ ἰσχυρῶς διεχόπη καὶ 

διέχαλασεν: διαχοπὴ δὲ καὶ ἕδρη τὠυτόν ἐστιν. ἀλλὰ 

χρή. εἰ χατὰ τὰς ῥαφὰς τὸ τρῶμα γένοιτο χαὶ πρός 

γε τὸ ὀστέον x«l ἐς τὸ ὀστέον στηρίξειε τὸ βέλος. προσ- 

ἔχοντα τὸν νόον ἀνευρίσχειν ὅ τι ἂν πεπόνϑῃ τὸ 

ὀστέον. ἀπὸ γὰρ ἴσων τε βελέων τὸ μέγεϑος καὶ 

10 ὁμοίων χαὶ πολλὺν [τε] ἐλασσόνων καὶ ὁμοίως τὲ τρω- 
ϑεὶς καὶ πολὺ ἧσσον πολλῷ μέζον ἐχτήσατο τὸ χακὸν 
, - , , δ 2 * Lu AJ , b , ^t e 

ὃν τῷ ὀστέῳ ὃ ἐς τὰς ῥαφὰς δεξάμενος τὸ βέλος ἢ ὃ 

μὴ ἐς τὰς ῥαφὰς δεξάμενος. καὶ τούτων τὰ πολλὰ πρί- 

εσϑαι δεῖ. ἀλλ᾽ οὐ χρὴ αὐτὰς τὰς ῥαφὰς πρίειν, ἀλλ᾽ 

σι 

^ 

ἀποχωρήσαντα ἕν τῷ πλησίον ὀστέῳ τὴν πρίσιν ποι- 

εἴσϑαι, ἢν πρίῃς. 
1 οι 

19. Περὶ δὲ ἰήσιος τρωσίων τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ 

ὅχως χρὴ ἐξελέγχειν τὰς πάϑας τὰς ἐν τῷ ὀστέῳ γινο- 

μένας τὰς μὴ φανεράς. ὧδέ μοι δοκεῖ" ἕλκος ἐν κε- 

20 φαλῇ οὐ χρὴ τέγγειν οὐδενί, οὐδὲ οἴνῳ. ἄλλως ἥχκι- 
280 στα οὐδὲ καταπλάσσειν οὐδὲ μοτῷ τὴν | ἴησιν ποιεῖς 

1 ξυνκλ. Β 2 «vca, B, αὗται V, αὐταὶ Erm. 3 óo- 
μοειδέες V 5 διεχάλασε V 7 καὶ ἐστοοστον B, καὶ ἐς 
τὸ ὀστ. om. V 8 χρηστὸν pro τὸν B ἂν πεπονϑὴ B, πέ- 
πονϑεὲ V 9 τὲ om. V 10 πολλων B post πολλ. add. τε 
vulg., del. Litt. τε ante τρωϑ'. om. V [11 zolào Β uei- 
£ov V 129 ig ss. V δεξάμενον B 19. 18 ἢ ὃ μὴ ἐς τὰς 
ῥαφὰς δεξάμενος V vulg., om. B Scaliger 13 τουτέων B 
13. 14 περιεσϑαι ται δεῖ B 15 ἀποχωρίσαι τὰ pro ἀποχωρή- 
σαντα V ποιέεσϑαι codd. 16 περίης Β 17 τρώσηων V 

18 ὡς V ἐλεγχειν Β γεν. Erm. Pq. 19 δοκέει codd. 
ante xsg. add. τῇ V 20 τείνειν Υ πλὴν pro οὐδὲ Hhd. 
ἀλλίωσηκ. B, ἄλλως x. V, ἀλλ᾽ ὡς di. N 921 uoro V ἴασιν 
V ποιέεσϑαι codd. 
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σϑαι᾿ οὐδ᾽ ἐπιδεῖν χρὴ ἕλκος ἕν κεφαλῇ. ἢν μὴ ἐν τῷ 

μετώπῳ ἢ τὸ ἕλκος ἐν τῷ ψιλῷ τῶν τριχῶν ἢ περὶ 
Y 2 “- ^ ' 2 / 2 - M , 

τὴν ὀφρῦν καὶ τὸν ÓópUOcAuóv. ἐνταῦϑα δὲ γινόμενα 

τὰ ἕλκεα καταπλάσιος xci ἐπιδέσιος μᾶλλον χέχρηται 

ἤ xov ἄλλοϑι τῆς κεφαλῆς τῆς ἄλλης" περιέχει γὰρ ἡ 

χεφαλὴ ἡ ἄλλη τὸ μέτωπον πᾶν" éx δὲ τῶν περιεχόν- 

τῶν τὰ ἕλκεα x«l ἐν ὅτῳ ἂν ἦ τὰ ἕλκεα φλεγμαίνει 

cx 

xci ἐπανοιδίσκεται δι᾽ αἵματος ἐπιρροήν. χρὴ δὲ οὐδὲ 
τὰ ἐν τῷ μετώπῳ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου χαταπλάσ- 

σειν καὶ ἐπιδεῖν. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν παύσηται φλεγμαίνοντα 10 

χαὶ τὸ οἴδημα καταστῇ, παύσασϑαι χαταπλάσσοντα χαὶ 

ἐπιδέοντα. ἐν δὲ τῇ ἄλλῃ κεφαλῇ ἕλκος οὔτε μοτοῦν 

χρὴ οὔτε καταπλάσσειν οὔτ᾽ ἐπιδεῖν. εἰ μὴ καὶ τομῆς 

δέοιτο. 

Τάμνειν δὲ χρὴ τῶν ἑλκέων τῶν ἐν κεφαλῇ γινο- i5 

μένων | καὶ ἐν μετώπῳ. 0xov ἂν τὸ μὲν ὀστέον ψιλὸν 232 
ἢ τῆς σαρχὸς καὶ δοχῇ τι σίνος ἔχειν ὑπὸ τοῦ βέλεος. 

τὰ δὲ ἕλχεα μὴ ἱκανὰ τὸ μέγεϑος τοῦ μήκεος χαὶ τῆς 

εὐρύτητος ég τὴν σχέψιν τοῦ ὀστέου. εἴ τι πέπονϑεν 

ὑπὸ τοῦ βέλεος χαχὸν καὶ ὁκοῖόν τι πέπονθε χαὶ ὃχό- 90 

Gov μὲν ἡ σὰρξ πέφλασται χαὶ τὸ ὀστέον ἔχει τι σίνος. 

x«l δ᾽ αὖτε si ἀσινές τέ ἐστι τὸ ὀστέον ὑπὸ τοῦ βέ- 
λεος xci μηδὲν πέπονθε κακόν, x«l ἐς τὴν (ow, ὁκοίης 

τινὸς δεῖται τό τε ἕλκος ἥ τε σὰρξ καὶ ἣ πάϑη τοῦ 

1 οὐδὲ πιέζειν, 2. ante£v add.7j V, om. Β 8 ἐνταῦϑα... 
ἐπιρροήν (8) del. Rhd., ἐκ δὲ τῶν ... ἐπιρροήν del. Erm. 
5 xov B, zov V vulg. 6 ἡ ἄλλη om. B 7 ante ὅτω add. 
τῷ Lind. 8 ἐπιρροῆς V [0 ἐὰν B, ἐπειδ᾽ àv V 18 ἐπειδεῖν 
B, & postea ex i videtur factum esse 15 τῇ κεφ. V γεν. 
Erm. 16 τῷ ucro B ὕπη V 11 δοκέῃ codd. 18 μὴ (ἢ) 
ix. Βα. ἱκινα B 20 ὅσον V 21 ἡ μὲν c. V τι σῖνος D, 
τί σινὸς V, τὸ (vulg.) σίνος Litt. Pq. 22 δ᾽ αὔται εἰ B 
28. 24 ὁχοιηστεινος δειτετὸ ἕλκ. B, οἴης δεῖται τινος τό τε E. V 

HiPPOCRATES II. 2 
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E , 1 ^ c. f , τ » 4 
ὀστέου. τὰ δὴ τοιαῦτα τῶν ἑλκέων τομῆς δεῖται. καὶ 

ὅταν τὸ μὲν ὀστέον ψιλωϑῇ τῆς σαρχός. ὑπόκχοιλα δὲ 

ῇ. ἐς πλάγιον ἐπὶ πολύ. ἐπανατάμνειν τὸ κοῖλον, ὅκου 
M , , , - p 9 , e » 

234 μὴ | εὐμαρές ἐστι τῷ φαρμάκῳ ἀφιχέσϑαι. ὁχοίῳ ἄν 

5 τινι χρῇ" καὶ τὰ κυχλοτερέα τῶν ἑλκέων καὶ ὑπόκχοιλα 

ἐπὶ πολὺ χαὶ τὰ τοιαῦτα ἐπανατάμνων τὸν κύκλον 

διχῇ κατὰ μῆχος. ὥσπερ πέφυκεν ὥνϑρωπος. μαχρὸν 

ποιεῖν τὸ ἕλκος. 

Τάμνοντι δὲ κεφαλὴν τὰ μὲν ἄλλα τῆς κεφαλῆς 

10 ἀσφαλείην ἔχει ταμνόμενα, ὁ δὲ κρόταφος xci ἄνωϑεν 

ἔτι τοῦ κροτάφου, κατὰ τὴν φλέβα τὴν διὰ τοῦ χρο- 

τάφου ἐπιφαινομένην, τοῦτο δὲ τὸ χωρίον μὴ τάμνειν" 
^ L| , y ^ , ^ ^ 1 

σπασμὸς γὰρ ἐπιλαμβάνει τὸν τμηϑέντα. καὶ ἢν μὲν 
, — , , , * M , εἶ , M δ ^ € 

ἐν τῷ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τμηϑῇ χροτάφῳ. τὰ ἐπὶ δεξιὰ ὁ 

is σπασμὸς ἐπιλαμβάνει" ἣν δ᾽ (ἐν τῷ» ἐπὶ δεξιὰ τμηϑῇ 
» iJ ) » 9 ^ n M 9 , 

κροτάφῳ. τὰ ἐπ᾽ ἀριστερὰ ὁ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει. 

14. Ὅταν οὖν τάμνῃς ἕλκος ἔν χεφαλῇ τοῦ ὀστέου 
“ E bi , , , , » ^» 

εἴνεκα τῆς σαρχὺς ἐψιλωμένου. ϑέλων εἰδέναι εἴ τι ἔχει 

τὸ ὀστέον xcxóv ὑπὸ τοῦ βέλεος ἢ x«l οὐκ ἔχει. τά- 

Ξομνειν χρὴ τὸ μέγεϑος τὴν τομήν, ὁχόση ἂν δοχῇ 

1 τατετοιαυτα B ὀστεων pro ἑλκέων B 1.9 καὶ ov ἂν vo 
μὲν Β, κακὸν ἂν τὸ μὲν Υ καὶ ἂν μὲν τὸ Litt. Ῥᾳ. καὶ ἂν τὸ 
μὲν N Erm., scripsi καὶ ὕταν τὸ μὲν 8 πλάγιον" ἐπιπολὺ ἀνα- 
τάμνειν B — óxov B, ὅπου i. τη. B*, ὅπη V 4 εὐχερές V 
ἐστι om. V — égux. Scaliger, Litt. | óxoiwe B, ὁποιω 1. m. B?, 

ὁποίῳ V 5 χρὴ codd. χοιΣλοτερὰ B, κυχλώτερα V 
6 πουλὺ B ἐπανατάμνειν Wb. 7 àg V  cov99. B, ἄνϑο. V 

8 ποιέειν codd. — 10 ἀσφαλείαν B vsuy.V 11 ̓ φλέβαν Β 
12 ἐπιφενομένην Β, φερομένην V 13. 14 x«l ἣν μ. ἐπ᾽ 

ἀρ. zu. κροτάφου vulg. 14 ἐν τῷ B, om. V χροτάφῳ BV 
15. 16 ἣν... i be ct om.B/ 15 (ἐν τῶ» add. Rhd. 
16 κροτάφῳ V, v vulg. 17 τάμνεις B τοῦ om. V 
18 ἐπέχει pro εἴ τι Eye V 19 ἡ V 20 rns τομης B, τὴν 
τολίην V, τὴν ὠτειλήν vulg., scripsi τὴν τομήν ὁποσηι ἣν B, 
ὅση ἂν y δοκέῃ codd. 
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$ ^ , b ^ 5 - M , , ' ἀποχρῆναι. τάμνοντα δὲ χρὴ ἀναστεῖλαι τὴν σάρχα ἀπὸ 
τοῦ ὀστέου. jj πρὸς τῇ μήνιγγι καὶ πρὸς τῷ ὀστέῳ | 
πέφυχεν" ἔπειτα διαμοτῶσαι πᾶν τὸ ἕλκος μοτῷ, ὅστις 236 

9 72 v er , 2 M e ^ 9 

εὐρύτατον τὸ ἕλκος παρέξει ἐς τὴν ὑστεραίην σὺν ἐλα- 

χίστῳ πόνῳ μοτώσαντα δὲ χρὴ καταπλάσματι χρῆσϑαι, 5 

ὁχόσον ἄνπερ χρόνον καὶ τῷ uorQ, μάξῃ ix λεπτῶν 
ἀλφίτων: ἐν ὔὄξει δὲ μάσσειν, ἕψειν δὲ καὶ γλίσχρην 
ποιεῖν ὡς μάλιστα. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ ἐπειδὰν ἐξέλῃς τὸν uoróv, 
χατιδὼν τὸ ὀστέον ὅ τι πέπονθεν, ἐὰν μή σοι κατα- 10 

᾿ aq ce E [s 2 P] -2 , MN 
φανὴς ἡ ἡ τρῶσις, ὁκχοίη τίς ἐστιν ἐν τῷ ὀστέῳ, μηδὲ 

διαγινώσκῃς, εἴτε τι ἔχει τὸ ὀστέον x«xóv ἔν ἑωυτῷ 

ἢ καὶ οὐκ ἔχει. τὸ δὲ βέλος δοχῇ ἀφικέσϑαι ἐς τὸ 
ὀστέον καὶ σίνασϑαι. ἐπιξύειν χρὴ τῷ ξυστῆρι κατὰ 

βάϑος x«l κατὰ μῆκος τοῦ ἀνθρώπου ὡς πέφυκε καὶ τ 

αὖτις ἐπικάρσιον τὸ ὀστέον τῶν ῥηξίων εἵνεκα τῶν 

ἀφανέων ἰδεῖν καὶ τῆς φλάσιος εἵνεκα τῆς ἀφανέος τῆς 
? 9 , ^» »" , - - - 

ovx ἐσφλωμένης ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς χεφαλῆς τοῦ 
ἄλλου ὀστέου. ἐξελέγχει γὰρ ἡ ξῦσις μάλα τὸ κακόν. 
μ᾽ M NT", , 2! τ' e / 
ἣν μὴ καὶ ἄλλως δαταφαμεες ἑῶσιν αὗται αἱ πάϑαι 30 

ἐοῦσαι ἐν | τῷ ὀστέῳ. καὶ ἣν ἕδρην ἴδῃς ἐν τῷ ὀστέῳ 938 

τοῦ βέλεος. ἐπιξύειν χρὴ αὐτήν τε τὴν ἕδρην καὶ τὰ 

1 ἄνω χρῆναι V ἀναστεῖλαι V, διαστ. Β 2 ἧι B, ἣ 
V 2.8 q ... πέφυκεν eiecit Erm. 8 τὸ ἔ. πᾶν V post 
ὕστις add. ἂν V, om. B 4 ξὺν codd. 5 χρὴ om. V 
6 0coy V πὲρ om. V uéfn V,-nePq. μαξησκλεπτων B — 7 «ἣν» x 
ἐν ὄξει δεῖ μάσσειν Wh. svi» Β 8 ποιέειν codd. — 9 ἐπειδ' 
&» ut solet V ἐξέλεις Β 11 ὁποίη V 19 éovrso B 
13 δοκέη Β 14 σίνεσϑαι B, σινᾶσϑαι V, σίνασϑαι Litt. 
post civ. add. τὴν σαρκα B ante χρὴ add. τε B — 15. 16 καὶ 
αὖτις εἰ ἦ κάρσιον v. 0. V. αὖϑις Β 16 ῥήξεων codd. εγεχα B 

18 ἐσφαλωμένης B εἴσω B 19 ξύσ. cet. μᾶλλον pro μάλα 
t.4. V — 20.21 αἱ οὖσαι B, οὖσαι V, αἱ £. NPq. 21 post ὀστέω 
add. τοῦ βέλεος V, om. B post ἔδρην add. τοῦ βέλεος V, om. B 

9* 
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περιέχοντα αὐτὴν ὀστέα, μὴ πολλάκις τῇ ἕδρῃ προσγέ- 
νηται ῥῆξις χαὶ φλάσις ἢ μούνη φλάσις. ἔπειτα λαν- 
ϑάνῃ οὐ χκαταφανέα ióvra. 

᾿Επειδὰν δὲ ξύσῃς τὸ ὀστέον τῷ ξυστῆρι. ἢν μὲν 
δοχῇ ἐς πρίσιν ἀφήκειν ἡ τρῶσις τοῦ ὀστέου. πρίειν 

χρὴ καὶ οὐ δεῖ τὰς τρεῖς ἡμέρας μὴ ὑπερβάλλειν ἀπρίω- 

τον, ἀλλ᾽ ἐν ταύτῃσι πρίειν ἄλλως τὲ xci τῆς ϑερμῆς 

ὥρης. ἢν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνῃς τὸ ἴημα. ἢν δὲ ὑπο- 

πτεύῃς μὲν τὸ ὀστέον ἐρρωγέναι ἢ πεφλάσϑαι ἢ ἀμ- 
τὸ φότερα ταῦτα, τεχμαιρόμενος ὅτι ἰσχυρῶς τέτρωται ἐκ 

σι 

τῶν λόγων τοῦ τρωματίου. x«i ὅτι ὑπὸ ἰσχυροτέρου 

τοῦ τρώσαντος. ἢν ἕτερος ὑφ᾽ ἑτέρου τρωϑῇ. καὶ τὸ 

βέλος ὅτῳ ἐτρώϑη ὅτι τῶν καχούργων βελέων ἣν 5 ( gen : 0y jv» 
ἔπειτα vOv ἄνϑρωπον si Óivóg vs ἔλαβεν καὶ σκότος 

15 χαὶ εἰ ἐχκαρώϑη καὶ χατέπεσεν, τούτων δὲ οὕτω γινο- 

μένων. ἢν μὴ διαγινώσχῃς. εἶ ἔρρωγεν τὸ ὀστέον ἢ 
, ^t * 9 , — M » e , 

πέφλασται ἢ καὶ ἀμφότερα ταῦτα μηδὲ ἄλλως ὁρέων, 

210 δεῖ δὴ | ἐπὶ τὸ ὀστέον τὸ τηκτὸν τὸ μελάντατον δεύ- 

σαντα τῷ μέλανι φαρμάχῳ τῷ τηχομένῳ στεῖλαι τὸ 
4 4 4 LI 4 

20 ἕλκος ὑποτείνας ὀϑόνιον ἐλαίῳ τέἔγξαι, εἶτα καταπλάσας 

1 wj» πολλ. τ. ἕ προσγεγένηται. 9. x. φλ., Rhd. προσ- 
τένηται V 2 1 m φλάσις in textu omissum in marg. 
inferiore add. B? 5 δοκείη V, -ég rel. eodd. ἀφήκειν B 
Erm. Pq., &gíx. V cet. 6 o? δὴ B, οὐ δεῖ N, om. V 8 ὥρη- 
σιν pro ὥρης, jv B ὑποπτεύσης V 9 πεφλᾶσϑαι V 
10 ἰσχυροῦ V 129 érsgov pro ἕτερος B καὶ τὸ f. 0. ér. om. 
Β΄, in m. adscr. B? 14 ὅτι pro e£ V óívog V ἔλαβε V 
15 si ante ἔκαρ. om. V κατέπεσε b 16 διαγιγν. B ἔρρωγε 
V 17 μήτε codd., μηδὲ Rhd., μή τι Wb. ὁρῶν V ὅλως 
ὁρῶν δύνη E, ὅλ. ὁρᾶν δύνῃ Liit., 0. ὁρέων δύνῃ Pq. 18 τὸ 
τηχτον B, vixrov V, τήκειν pro τὸ τ. vulg. δεύσας Pq. 
19 στεῖλαι B, om. V vulg. τό τε &ix. vulg., τε om. ΒΥ crei- 
λαι. τὸ {δὲν £Ax. Wb. 20 τέγξας ΒΥ͂Ρα,, τέγξαιν vulg. 
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τῇ μάξῃ ἐπιδῆσαι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἀπολύσας. ἐκχαϑή- 
Nr er ? - No SVoV ' o E) 2.43 ΄ 

ρας τὸ ἕλκος ἐπιξῦσαι. καὶ ἢν μὴ ὑγιὲς ἡ. ἀλλ᾽ ἐρρώγῃ 
Η , 5 ' ' M » 9 , ' 

x«i πεφλασμενον ἢ. τὸ μὲν ἄλλο ἔσται OOTfOV λευκὸν 

ἐπιξυόμενον. ἡ δὲ ῥωγμὴ καὶ ἡ φλάσις κατατακέντος 

τοῦ | φαρμάχου δεξαμένη τὸ φάρμακον ἐς ἑωυτὴν μέ- 945 

A«v ἐὸν ἔσται μέλαινα ἐν λευχῷ τῷ ὀστέῳ τῷ ἄλλῳ. 6 
ἀλλὰ χρὴ «orig τὴν ῥωγμὴν ταύτην φανεῖσαν μέλαιναν 

ἐπιξύειν χατὰ βάϑος" καὶ ἣν μὲν ἐπιξύων τὴν ῥωγμὴν 

ἐξέλῃς καὶ ἀφανέα ποιήσῃς. φλάσις μὲν γεγένηται τοῦ 
P] / E) »" "YE e: e » ' M 
ὀστέου ἢ μᾶλλον ἢ ἧσσον. ἥτις περ ἔρρηξεν χαὶ τὴν τὸ 

δωγμὴν τὴν ἀφανισϑεῖσαν ὑπὸ τοῦ ξυστῆρος. ἧσσον 
δὲ φοβερὸν xci ἧσσον ἂν πρῆγμα ἀπ᾽ αὐτῆς γίνοιτο 

ἀφανισϑείσης τῆς δωγμῆς. ἣν δὲ κατὰ βάϑος m καὶ 
μὴ ἐϑέλῃ ἐξιέναι ἐπιξυομένη. ἐς πρίσιν ἀφήκχει ἤδη ἡ 

τοιαύτη συμφορή. ἀλλὰ χρὴ πρίσαντα τὰ λοιπὰ ἰητρεύ- 15 

είν τὸ ἕλκος. 

15. Φυλάσσεσϑαι δὲ χρὴ ὕχως μή τι χαχὺν ἀπο- 

λαύσῃ τὸ ὀστέον ἀπὸ τῆς σαρκός. ἣν χαχῶς ἰητρεύη- 

TOL. ὀστέῳ γὰρ καὶ πεπρισμένῳ καὶ ἄλλως ἀπρίστῳ. 
ND eo ἐψιλωμένῳ δέ, καὶ ὑγιεῖ [δὲ] ἐόντι καὶ ἔχοντί τι σίνος ? 

ὑπὸ τοῦ βέλεος, δοχέοντι δὲ ὑγιεῖ εἶναι. κίνδυνός ἐστι 

Dig: 7M, 2 ἐπιξυσαι Β ἢ ὑγιὲς V 4 Évóusvov V 
6 μέλαν ἐὸν corr. in μελάνεον V μέλαν codd., μέλαινα Sca- 
liger μὲν pro ἐν B * αὖτις V, αὖϑις B vulg. 8 ἐπι- 
ξέειν codd., ἐπιξύειν Aemilius Portus, Wb. βαϑους B — post 
ῥώγμην add. ταύτην φανεῖσαν μέλαιναν V, om. B 9 ἐξέλεις 
*. ἀφανεαν ποιησεις Β 10 περιέρρηξεν BPq. περ ἔρρηξε V 

12 τὰ πραγματὰ pro πρῆγμα B — evvege B γιγνοιτο B, γέν. 
V, scripsi γίν. 13 βάϑους BV 14 ἐς πρ. ἀφήκει B, ἀφί- 
χει ἐς προ V 14. 15 ἡ δὴ τοιαύτη BV, δὴ om. vulg., ἤδη ἡ 
Rhd. 15 Évug. codd. 1 dm V. eb i m. B? 19 ἄλλως 
ἀπριστω £w. δὲ καὶ B ἄπρ. et δὲ καὶ om. cet. 20 δὲ post 
vy. del. Wb.  ewóg V 
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μᾶλλον ὑπόπυον γενέσϑαι, ἢν καὶ ἄλλως μὴ μέλλῃ; 

ἣν xci ἡ σὰρξ ἡ περιέχουσα τὸ ὀστέον χακῶς ϑερα- 
πεύηται καὶ φλεγμαίνῃ τε χαὶ περισφίγγηται. πυρε- 

τῶδες γὰρ γίνεται χαὶ πολλοῦ φλογμοῦ πλέον᾽ καὶ 

5 δὴ τὸ ὀστέον ἐκ τῶν περιεχουσέων σαρχῶν ἐς ἑωυτὸ 

ϑέρμην τε καὶ φλογμὸν καὶ ἄραδον ἐμποιεῖ xci σφυγ- 

μὸν x«l ὁκόσα περ ἣ σὰρξ ἴσχει κακὰ ἐν ἑωυτῇ καὶ 
ἐκ τούτων οὕτως ὑπόπυον γίνεται. καχὸν δὲ καὶ ὑγρήν 

τὲ εἶναι τὴν σάρχα ἐν τῷ ἕλκει καὶ μυδῶσαν καὶ ἐπὶ 

10 πολλὸν χρόνον χαϑαίρεσϑαι. ἀλλὰ χρὴ διάπυον μὲν 

ποιῆσαι τὸ ἕλκος ὡς τάχιστα. οὕτω γὰρ ἂν ἥκιστα 

444 φλεγμαίνοι τὰ περιέχοντα | τὸ ἕλκος χαὶ τάχιστα κα- 
ϑαρὸν εἴη ἀνάγκη γὰρ ἔχει τὰς σάρχας τὰς κοπείσας 

x«l φλασϑείσας ὑπὸ τοῦ βέλεος ὑποπύους γενομένας 

15 ἐχταχῆναι. ἐπειδὰν δὲ χαϑαρϑῇ, ξηρότερον χρὴ γίνε- 

σϑαι τὸ ἕλκος" οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα ὑγιὲς γένοιτο 

ξηρῆς σαρχὸς βλαστούσης καὶ μὴ ὑγρῆς, καὶ οὕτως οὐκ 
ἂν ὑπερσαρκήσειεν τὸ ἕλκος. ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ 

περὶ τῆς μήνιγγος τῆς περὶ τὸν ἐγχέφαλον" ἣν γὰρ 
40 αὐτίκα ἐκπρίσας τὸ ὀστέον καὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς μή- 

vvyyog ψιλώσῃς, αὐτὴν χαϑαρὴν χρὴ ποιῆσαι ὡς τά- 

χιστα καὶ ξηρήν, ὡς μὴ ἐπὶ πολὺν χρόνον ὑγρὴ ἐοῦσα 

» 

1 ὑπὸ πύϑη pro ὑπόπυον V ἢν μὴ καὶ ἄλλ. B, ἣν κ. &. 
μὴ V 8 .φλεγμαίνητε B, -μαίνηται V, φλεγμαίνῃ τε Erm. 
ante περισφ. add. ἐώμενον B Pq., ἰαινόμενον Wb. σπυρετῶδες 
codd., -τώδης Rhd. 4 γίγν. Β φλεγμοῦ B πλέον B, πλέων 
Ve 5 περιεχουσῶν CcOdd. σαρκέων V 6 ἐμποιέει codd. 
7 ὅσα πο V ἔχει V ἑωυτέῃ B 8 τουτέων codd. ὡὧδε 
V, otrog B 9 μαδ. B 10 πολῖλυν B 11 οὕτως B 
12 τάχιστ᾽ à» V 13 εἴην B 14 ὑποποιους γιγν. B 
15 yiyv. B 17 οὕτως B 18 ὑπερσαρκίση V J'Y 
19 ὑπὲρ τ. μήν. V τῶ ἐγκεφαλω B 22 πουλῦν V 
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μυδῇ τὲ xci ἐξερῆται" τούτων γὰρ οὕτω γινομένων 

σαπῆναι αὐτὴν κίνδυνος. | 

10. Ὀστέον δὲ ὅ τι δεῖ ἀποστῆναι ἀπὸ τοῦ ἄλλου 246 
ὀστέου ἐξ ἕλχεος ἐν κεφαλῇ γενομένου ἕδρης vs ἐούσης 

τοῦ βέλεος ἐν τῷ ὀστέῳ ἢ ἄλλως ἐπὶ πολὺ ψιλωϑέντος 5 

τοῦ ὀστέου ἀφίσταται ἐπὶ πολὺ ἔξαιμον γενόμενον. 

ἀναξηραίνεται γὰρ τὸ αἷμα ἐκ τοῦ ὀστέου ὑπό τε τοῦ 

χρόνου χαὶ ὑπὸ φαρμάχων τῶν πλείστων. τάχιστα 

δ᾽ ἂν ἀποσταίη. εἴ τις τὸ ἕλκος ὡς τάχιστα χαϑήρας 

ξηραίνοι τὸ λοιπὸν τό τε ἕλκος χαὶ τὸ ὀστέον, καὶ τὸ 10 

μέξον καὶ τὸ ἧσσον. τὸ γὰρ τάχιστα ἀποξηρανϑὲν καὶ 
ἀποστρακωϑὲν τούτῳ μάλιστα ἀφίσταται ἀπὸ τοῦ ἄλλου 
ὀστέου τοῦ ἐναίμου τε καὶ ζῶντος. αὐτὸ ἔξαιμόν τε 

γενόμενον καὶ ξηρὸν [τῷ ἐναίμῳ καὶ ζῶντι μάλα ἀφίέ- 

σταται]. | 15 

11. Ὅσα δὲ τῶν ὀστέων ἐσφλᾶται ἔσω ἐκ τῆς φύ- 9548 

σιος τῆς ἑωυτῶν χαταρραγέντα ἢ καὶ διακοπέντα πάνυ 
εὐρέα, ἀκινδυνότερα τὰ τοιαῦτα γίνεται. ἐπὴν ἡ μῆνιγξ 
ὑγιὴς qr καὶ τὰ πλέοσι δωγμῇσιν ἐσχαταρραγέντα καὶ 

εὐρυτέρῃσιν ἔτι ἀκινδυνότερα καὶ εὐμαρέστερα ἐς τὴν 90 
ἀφαίρεσιν γίνεται. καὶ οὐ χρὴ πρίειν τῶν τοιούτων 

1 μυδαι B, μηδύη V, μυδήῃ vulg. ξαινηται Β, ἐξαίρηται 
V vulg., ἐξερῆται Wb. τουτέων B οὕτως γιγν. B 3 δὴ 
ἀποστ. δεῖ V ὅτου pro ἀπὸ τοῦ V 4 ante ξλκ. add. ἐξ B 
om.cet. 5 βέλ. ἐν τῷ ὁ desinit hic B, duodeviginti (cf. H. Schóne, 
Apollon. v. Kit. p. IX) foliis evulsis. Sequitur Γαληνοῦ περὶ 
καταγμάτων, cf. vol I, p. XIV. In illius locum suecedunt duo 
eiusdem collectionis Parisini M et N, de quibus cf. H. Schóne, 
LL, p. XIX et XX 5 zovàÀv, ut solet, utroque loco V 
6 γενόμ. Exm., yw. cod. — 10 ξηραίνοι τὸ MN ἕηραίνοιτο V 

11 usifov codd. 12 ἀπεστρακὸς, ἐν codd., ἀἁποστρακωϑὲν 

Latt. τοῦτο pro τούτῳ Erm. ἀφίεται V, ἀφίξτᾷι ΜΝ 
18 αὐτέου codd., αὐτὸ Erm. 14 ἐφίσταται Litt. τῷ ἐναίμῳ 

. ἀφ. del. Erm. 
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οὐδὲν οὐδὲ κινδυνεύειν τὰ ὀστέα πειρώμενον ἀφαιρεῖν 

πρὶν ἢ αὐτόματα ἐπανίῃ [εἰκὸς πρῶτον χαλάσαντος]. 
250 ἐπανέρχεται δὲ τῆς σαρκχὺς | ὑποφυομένης" ὑποφύεται 

δὲ ix τῆς διπλόης τοῦ ὀστέου χαὶ ἐκ τοῦ ὑγιέος. ἣν 

5. ἡ ἄνωϑεν μοῖρα μούνη σφακχελίσῃ. οὕτω δ᾽ ἂν τάχιστα 
ij τε σὰρξ ὑποφύοιτο καὶ βλαστάνοι xci τὰ ὀστέα ἐπ- 

ανίοι. εἴ τις τὸ ἕλκος ὡς τάχιστα διάπυον ποιήσας κα- 

ϑαρὸν ποιήσειεν. x«i ἢν διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου ἄμφω 

αἱ μοῖραι ἐσφλασϑῶσιν ἔσω ἐς τὴν μήνιγγα. dj τὲ ἄνω 

10 μοῖρα τοῦ ὀστέου χαὶ ἡ κάτω. ἰητρεύοντι ὡσαύτως τὸ 

KAxog ὑγιὲς τάχιστα ἔσται. χαὶ τὰ ὀστέα τάχιστα ἐπ- 

ἄνεισι τὰ ἐσφλασϑέντα ἔσω. 

18. Τῶν δὲ παιδίων τὰ ὀστέα xci λεπτότερα ἐστι 

x«l μαλϑακώτερα διὰ τοῦτο. ὅτι ἐναιμότερά ἔστι καὶ 

15 χοῖλα χαὶ σηραγγώδεα χαὶ οὔτε πυχνὰ οὔτε στερξά. 

x«l ὑπὸ τῶν βελέων ἴσων τε ἐόντων καὶ ἀσϑενεστέρων 
καὶ τρωϑέντων ὁμοίως τε καὶ ἧσσον τὸ τοῦ νεωτέρου 

παιδίου xci μᾶλλον x«i ϑᾶσσον ὑποπυίσκεται ἢ τὸ 

τοῦ πρεσβυτέρου καὶ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ᾽ καὶ ὅσα ἂν 

0 ἄλλως μέλλῃ ἀποθανεῖσθαι Éx τοῦ τρώματος. Ó νεώ- 

τερος τοῦ πρεσβυτέρου ϑᾶσσον ἀπόλλυται. 

᾿Δλλὰ χρή. ἢν ψιλωϑῇ τῆς σαρχὸς τὸ ὀστέον. προσ- 

ἔχοντα τὸν νόον πειρᾶσϑαι διαγινώσκειν. ὅ τι μὴ ἔστι 

τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν καὶ γνῶναι. si ἔρρωγε τὸ 

1 χινδεύειν V ἀφαιρέειν codd. 2. οἴδεος pro εἰκὸς Litt. 
Glossema (ita etiam Litt. iudicat X, p. XXI) expunxi, sicut ante 
me expunxerunt Erm. et Rhd. 4-0. V 5 μοῖρα vulg., 
μοίρα V post μοῖρα add. τοῦ ὀστέου V, τοῦ ὁστ. om. MN 
7 διαπύϑη V 8 ποιήσηται vulg., πυήσηται V, scripsi ποιήσειεν 
10 μοίρα V, μοίρη vulg. 15 καὶ σηραιτώδεα V, καὶ οὔτε ση- 
ραγγώδεα vulg. καὶ οὔτε σχληρώδεα MN, καὶ σηραγγ. καὶ οὔτε 
σχληρὰ (ξηρὰ Rhd.) οὔτε πυκνὰ κτλ. Erm. 28 πειρῆσϑαι V, 
-ἄσϑαι ΜΝ μὴ ἔστι V, μή ἑ. vulg. 
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ὀστέον καὶ [εἰ] πέφλασται ἢ μοῦνον πέφλασται καὶ εἶ 

ἕδρης γενομένης τοῦ βέλεος πρόσεστι φλάσις ἢ δωγμὴ 

ἢ ἄμφω ταῦτα" χαὶ ἤν τι τούτων πεπόνϑῃ τὸ ὀστέον. 

ἀφεῖναι τοῦ αἵματος τρυπῶντα τὸ ὀστέον σμιχρῷ τρυ- 

πάνῳ φυλασσόμενον ἐπ’ ὀλίγον᾽ λεπτότερον γὰρ τὸ 

ὀστέον καὶ ἐπιπολαιότερον τῶν νέων ἢ τῶν πρεσβυτέρων. 
οι 

19. Ὅστις δὲ μέλλει ἐκ τρωμάτων ἐν χεφαλῇ ἀπο- 

Ovioxsw καὶ μὴ δυνατὸν αὐτὸν ὑγιᾶ γενέσϑαι μηδὲ 252 

σωϑῆναι. ἐκ τῶνδε τῶν σημείων χρὴ τὴν διάγνωσιν 

ποιεῖσθαι τοῦ μέλλοντος ἀποϑνήσχειν καὶ προλέγειν τὸ 

τὸ μέλλον ἔσεσϑαι" πάσχει γὰρ τάδε: ὁκόταν τις ὀστέον 

χατεηγὸς ἢ ἐρρωγὸς ἢ πεφλασμένον ἢ ὕτῳ γοῦν τρόπῳ 

χατεηγὸς ἐννοήσας ἁμάρτῃ καὶ μήτε ξύσῃ μήτε πρίσῃ 

μήτε δεόμενον. μήτε δὲ ὡς ὑγιέος ἐόντος τοῦ ὀστέου. 

πρὸ τῶν τεσσαρεσχαίδεχα ἡμερέων πυρετὸς ἐπιλήψεται 15 

ὡς ἐπὶ πολὺ ἐν χειμῶνι" ἐν δὲ [τῷ] ϑέρει μετὰ τὰς 

ἑπτὰ ἡμέρας ὃ πυρετὺς ἐπιλαμβάνει. καὶ ἐπειδὰν τοῦτο 

γένηται. τὸ ἕλκος ἄχροον γίνεται καὶ ἐξ αὐτοῦ ἰχὼρ 

ῥεῖ σμικρὸς καὶ τὸ φλεγμαῖνον ἐχτέϑνηχεν ἐξ αὐτοῦ 

καὶ βλιχῶδες γίνεται καὶ φαίνεται ὥσπερ τάριχος 254 

χρονὴν zvogóv, ὑποπέλιον. καὶ τὸ ὀστέον σφακχελίζειν 9ι 

τηνικαῦτα ἄρχεται καὶ γίνεται περχνόν. λευχὸν ἐόν. 

1 εἰ del. Erm. Rhd. 8 μὴ δὲ codd., μηδὲ Lind. 
10 ποιέεσθαι codd. 11 τόδε MN ὁπ. codd. τίς V 12 y 
οὖν V 13 ante £v». add. ur Litt. Erm., ἀγνοήσας Rhd. 
14 μήτε zo. δεόμ.. μεϑῇ δὲ Litt. Erm. Rhd. ὄντος codd. 
16 πουλὺ MN ἐν ante χειμ. om. M τῷ ipse delevi, cf. 

L 

p. 5, 6 18 γηνεται V 19 ῥέει ΜΝ, δέοι V, scripsi ῥεῖ 
20 γλισχρῶδες codd., βλιχῶδες Erotianus (p. 58 ed. Klein). 
Idem probatur ab Archigene Hippocratis verba imitante (Oriba- 
sius ed. Bussemaker et Daremberg IV, 194) 22 λεῖον codd. 
Pq., λευκὸν Litt. Erm. ex Manialdi (Hipp. Coi chirurgia, Paris. 
1619, p. 406) emendatione ὃν codd. μελανέον pro 4. ἐὸν Rhd. 
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3 ἌΣ ΄ RS; “ 
τελευταῖον δὲ ἔπωχρον γενόμενον ἢ ἔχλευκον. ὅταν 

' ἤδη ὑπόπυον ἡ, ἐπὶ τῇ γλώσσῃ φλυχταῖναι γίνονται 

x«i παραφρονέων τελευτᾷ καὶ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει 

τοὺς πλείστους τὰ ἐπὶ ϑάτερα τοῦ σώματος. ἢν μὲν 

Ὁ ἐν τῷ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τῆς κεφαλῆς ἔχῃ τὸ ἕλκος, τὰ ἐπὶ 
δεξιὰ τοῦ σώματος ὃ σπασμὸς λαμβάνει" dv δ᾽ ἐν τῷ 
25.14 iJ - - » " er MJ δ 3 MJ 
ἐπὶ δεξιὰ τῆς κεφαλῆς ἔχῃ τὸ £ÀAxog, τὰ ἐπ᾽ ἀριστερὰ 

τοῦ σώματος ὃ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ 

ἀπόπληκτοι γίνονται" καὶ οὕτως ἀπόλλυνται πρὺ ἑπτὰ 

10 ἡμερέων ἐν ϑέρει ἢ τεσσάρων x«i δέχα ἐν χειμῶνι. 
ὁμοίως δὲ τὰ σημεῖα ταῦτα σημαίνει xci ἐν πρεσβυ- 

τέρῳ ἐόντι τῷ τρωματίῃ καὶ ἐν νεωτέρῳ. ἀλλὰ χρή, 

εἶ ἐννοοίης τὸν πυρετὸν ἐπιλαμβάνοντα καὶ τῶν ἄλλων 

τι σημεῖον τούτῳ προσγενόμενον, μὴ διατρίβειν, ἀλλὰ 

15 πρέσαντα τὸ ὀστέον πρὸς τὴν μήνιγγα ἢ καταξύσαντα 
- -“ j hi , ' M τῷ ξυστῆρι — χαπυρὸν δὲ γίνεται καὶ εὔξυστον — 

ἔπειτα τὰ λοιπὰ οὕτως ἰητρεύειν ὅκως ἂν δοκῇ συμ- 

φέρειν πρὸς τὸ γινόμενον δρέων. 
δὴ 3 - AU, Y , 2 - 9 , ki] 

20. Ὅταν δ᾽ ἐπὶ τρώματι ἐν κεφαλῇ ἀνθρώπου ἢ 
, ^ 3 , H , bi - 2 , ao πεπριωμένου ἢ ἀπριώτου., ἐψιλωμένου δὲ τοῦ ὀστέου 

οἴδημα ἐπιγένηται ἐρυϑρὸν x«i ἐρυσιπελατῶδες ἐν τῷ 
, ^ ? - 3 » 9 , ^ 256 προσώπῳ xci ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν | ἀμφοτέροισιν ἢ 

τῷ ἑτέρῳ, καὶ εἴ τις ἅπτοιτο τοῦ οἰδήματος ὀδυνῷτο., 

x«i πυρετὸς ἐπιλαμβάνῃ καὶ ῥῖγος. τὸ δὲ ἕλκος αὐτὸ 

1 ἀπάνωχρον V γενόμ. del. Fuchs ΠῚ 211 ἢ del. Rhd. 
ὅτ᾽ à» Υ 2 ἢ codd., ἡ Foes γίνωνται codd. — 3 ἐπιλαμβάνη V 

5. 6 ἐν τῷ ἐπ᾽ ἀρ.... ἣν δ᾽ ἐν om. ΜΝ 7 ἐπιδέξια V 
τὸν 12 τρώματι ἢ codd., τρωματίῃ Erm. 13 εἰ om. V 
ἐννοίης V, ἐννοοίης MN 16 καπυρὸν ὃ. y. καὶ εὔξυστον VM N, 
εὔπριστον ὃ. y. x. εὔξ. vulg., xoz. om. Litt. Erm. Pq., καπ. ὃ. y. 
x.sU$.Rhd. 17 ὅπως V δοκέη $bvug. V 18 ὁρῶν codd., scripsi 
ὁρέων 28 ὀδυνῶτο codd., ὀδυνᾶται Rhd. 24 ἐπιλαμβάνει codd., 
-ror Litt, -νῃ Rhd. ῥίγος V 345α. αὐτότε ἀπὸ ΜΝ, αὐτὸ τὲ ἀπὸ 
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{τάς rs ἀπὸ τῆς σαρκὸς καλῶς ἔχῃ ἰδέσϑαι καὶ τἀπὸ 
τοῦ ὀστέου καὶ τὰ περιέχοντα τὸ ἕλκος ἔχῃ καλῶς. 

^ - - 2 -" , M x 

πλὴν τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν τῷ προσώπῳ. καὶ ἄλλην 

ἁμαρτάδα μηδεμίαν ἔχῃ τὸ οἴδημα τῆς ἄλλης διαίτης, 

τούτου χρὴ τὴν κάτω κοιλίην ὑποχαϑῆραν φαρμάχῳ, 5 
e M x M [£4 , e ' 

ὃ TL χολὴν ἄγει. καὶ ovro χαϑαρὕεντος ὃ TE πυρετὸς 

ἀφίησι χαὶ τὸ οἴδημα καϑίσταται x«i ὑγιὴς γίνεται. 

τὸ δὲ φάρμαχον χρὴ διδόναι πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ 
3 , ς , [d δι 43’ , ἀνθρώπου ὁρέων. ὡς ἂν ἔχῃ ἰσχύος. 

21. Περὶ δὲ πρίσιος. ὅταν καταλάβῃ ἀνάγκη πρῖ- 

σαι ἄνϑρωπον, ὧδε γινώσχειν᾽ ἢν ἐξ ἀρχῆς λαβὼν 

τὸ ἴημα πρίῃς. οὐ χρὴ ἐχπρίειν τὸ ὀστέον πρὸς τὴν 

μήνιγγα αὐτίκα οὐ γὰρ συμφέρει τὴν μήνιγγα ψιλὴν 

εἶναι τοῦ ὀστέου ἐπὶ πολὺν χρόνον χακοπαϑέουσαν,. 

ἀλλὰ τελευτῶσά xm καὶ διεμύδησεν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερος i5 
κίνδυνος. ἢν αὐτίχα ἀφαιρῇς πρὸς τὴν μήνιγγα ἐχπρί- 

σας τὸ ὀστέον, τρῶσαι ἐν τῷ ἔργῳ τῷ πρίονι τὴν μή- 
2 ^ M , 2 N 3 , , / 

νιγγα. ἀλλὰ χρὴ πρίοντα, | ἐπειδὰν ὀλίγου πάνυ δέῃ 258 

διαπεπρῖσϑαι καὶ ἤδη κινῆται τὸ ὀστέον, παύσασϑαι 

0 - 

πρίοντα καὶ ἐᾶν ἐπὶ τὸ αὐτόματον ἀποστῆναι τὸ ὀστέον. 50 
ἐν γὰρ τῷ διαπριωτῷ ὀστέῳ καὶ ἐπιλελειμμένῳ τῆς 
πρίσιος οὐκ ἂν ἐπιγένοιτο κακὸν οὐδέν: λεπτὸν γὰρ 

1 {τάνδ add. Rhd. ἔχοι codd., ἔχῃ Rhd. τ᾽ ἀπὸ V 2 ἔχοι 
MN, ἔχη V vulg. μά. 4 μὴ δὲ μίαν Υ ἔχοι NV vulg., ἔχει 
M, ἔχη Rhd. 9. ὁρῶν codd., scripsi óoéov ^ 12 περιῆς codd., 
πρίης Scaliger. 14 πουλὺν ΜΝ, -Àóv V κακοπαϑοῦσαν codd., 
τέουσαν Rhd. 15 τελευτῶσά πη (scripsi κῃ) καὶ ὃ. MN V, τελευ- 
ταῖον σάπη (ἐσάπη EL Littrael) καὶ δ. vulg., πολλάκις γὰρ διε- 
μύδησε καὶ τελευτῶσα ἐσάπη pro ἀλλὰ.... διεμ. Rhd. 16 ἀφαιρέης 
codd., scripsi -ῆς 18 ὀλίγον codd. Litt. Pq., ὀλίγου cet. edit. 
19 κινέεται codd., -ἕηται vulg., scripsi -ijro 21 διαπρίω τῶ 

MNYV ἐπελελημμένω MV, ἐπελελησμένω- Ν 
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τὸ λειπόμενον ἤδη γίνεται. τὰ δὲ λοιπὰ ἰᾶσϑαι χρή, 

ὡς ἂν δοχῇ συμφέρειν τῷ ἕλκει. 

Πρίοντα δὲ χρὴ πυκινὰ ἐξαιρεῖν τὸν πρίονα τῆς 
, er M 9 , M] rer M » ϑερμασίης εἵνεχα τοῦ ὀστέου xci ὕδατι ψυχρῷ &vazo- 

βάπτειν. ϑερμαινόμενος γὰρ ὑπὸ τῆς περιόδου ὁ πρίων 

καὶ τὸ ὀστέον ἐχϑερμαίνων καὶ ἀναξηραίνων κατακαίει 
^ , ^- 9 , b! 9 , ' , M καὶ μέζον ποιεῖ ἀφίστασϑαι τὸ ὀστέον TO περιέχον τὴν 

πρίσιν ἢ ὅσον μέλλει ἀφίστασϑαι. καὶ ἣν αὐτίκα βούλῃ 

ἐχπρῖσαι τὸ πρὺς τὴν μήνιγγα. ἔπειτα ἀφελεῖν τὸ ὀστέον. 

ὡσαύτως χρὴ πυχινά τε ἐξαιρεῖν τὸν πρίονα καὶ ἐν- 

αποβάπτειν τῷ ὕδατι τῷ ψυχρῷ. 

"Hv δὲ μὴ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνῃς τὸ ἴημα, ἀλλὰ παρ᾽ ἄλ- 
, c L - 257) , 'N λου παραδέχῃ ὑστερίζων τῆς ἴήσιος. πρίονι χρὴ χα- 

ραχτῷ ἐχπρίειν μὲν αὐτίκα τὸ ὀστέον πρὸς τὴν μήνιγγα, 

ϑαμινὰ δὲ ἐξαιρεῦντα τὸν πρίονα σχοπεῖσϑαι καὶ ἄλ- 

λῶς καὶ τῇ μήλῃ πέριξ κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ πρίονος" 

x«i γὰρ πολὺ ϑᾶσσον διαπρίξται τὸ ὀστέον. ἣν ὑπό- 

πυόν vs ἐὸν ἤδη καὶ διάπυον πρίης. καὶ πολλάχις τυγ- 
, 2 , 3. ' 2 , M Mo , 

χάνει ἐπιπόλαιον £Ov τὸ OGTtOv, ἄλλως τὲ καὶ ἣν ταύτῃ 

τῆς κεφαλῆς ἦ τὸ τρῶμα. ἧ τυγχάνει λεπτότερον ἐὸν 
τὸ ὀστέον ἢ παχύτερον. ἀλλὰ φυλάσσεσϑαι χρή. ὡς 

“ὴ λάϑῃς προσβαλὼν τὸν πρίονα. ἀλλ᾽ ὅκῃ δοκεῖ πά- 

χιστον εἶναι τὸ ὀστέον. ἐς τοῦτο ciel ἐνστηρίζειν τὸν 

1 ἰῆσϑαι MN 2 δοκέῃ Évug. codd. ὃ πυκνὰ M 
ἐξαιρέειν codd., scripsi -ρεῖν 4 ϑερμασίας codd., -ίης vulg. 
5 ó om. V ἴ μεῖζον codd.; scripsi uéf. ποιέει, codd., scripsi 
-& 8 βούλει MN 9 ἀφελέειν codd., scripsi -siv 10 zvx»& 
M ἐξαιρέειν codd., scripsi -εῖν 13 παραδέχῃ om. Rhd. 
ὑστερίξων MNV, -ρίξειν vulg. ὑστερίξον Rhd. Wb. 14 ἐκπρί- 
suy MNV, ἐμπ. vulg. 11 πουλὺ MN 20 j pro ; MN 
j om. MN 22 τὴν V ὕπῃ codd. ὅκῃ Rhd. δοκέει MNV, 
-κέῃ vulg., scripsi -κεῖ πάχιστον M N V, παχύτατον vulg. 
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πρίονα. ϑαμινὰ σχοπεόμενος καὶ πειρᾶσθαι ἀνακινέων 

τὸ ὀστέον ἀναβάλλειν, ἀφελὼν δὲ τὰ λοιπὰ ἰητρεύειν, 260 
ὡς ἂν δοχῇ συμφέρειν τῷ ἕλκει πρὸς τὸ γινόμενον ὁρέων. 

Καὶ ἣν ἐξ ἀρχῆς λαβὼν τὸ ἴημα αὐτίκα βούλῃ ἐκ- 

πρίσας τὸ ὀστέον ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς μήνιγγος. ὡσαύτως 5 

qon πυκινά vs σχοπεῖσθαν τῇ μήλῃ τὴν περίοδον τοῦ 

πρίονος. xci ἐς τὸ παχύτατον αἰεὶ τοῦ ὀστέου τὸν 

πρίονα ἐνστηρίζειν καὶ ἀνακινέων βούλεσθαι ἀφελεῖν 
τὸ ὀστέον. ἣν δὲ τρυπάνῳ χρῇ. πρὸς δὲ τὴν μήνιγγα 

μὴ ἀφικνεῖσθαι. ἣν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνων τὸ ἴημα τρυ- 10 

πᾷς. ἀλλ᾽ ἐπιλιπεῖν τοῦ ὀστέου λεπτόν. ὥσπερ καὶ ἐν 
τῇ πρίσει γέγραπται. 

1 σχοπούμ. codd., scripsi σκοπεόμ. 3 δοχέη Évug. codd. 
post ἕλκει fragmenta libri qui est de aére aqu. 1. inserta 

habet duo V: ὅτι τὸ παχύτατον (vol I 48)... ἕλκος ἐγγένηται 
(p. 51) et τοῦ δὲ χειμῶνος ψυχροῦ (p.35) ... οὐρέουσιν οἱ A- 
ϑιῶντες (p. 48), post 419. add. πρὸς τὸ γινόμενον óooóv, unde 
πρ. τ. y. ὁρῶν (scr. ὁρέων) vindicavit Ilberg, Philol. N. F. VI, 424 

4 Καὶ ἣν ... 12 γέγραπται om. MN 6 τὴν V, καὶ pro τὴν 
vulg. 7 ἀεὶ V, scripsi αἰ 8. ἀφελέειν V, scripsi -λεῖν 
9 χρὴ V, χρῇ Foes. Litt. δὴ pro δὲ Rhd., probante in Epimetro 
(IL, CVIII) Ermerinsio 10 ἀφικνέεσθαι V, scripsi -εἴσϑαι 

τρυπαῖς V, -&g Litt. Erm. Rhd. 12 post γέγραπται add. 
ἣν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνων τὸ iuc πρίεις V 



KAT' IHTPEION. 

IH, 272 L. 1. Ἢ ὅμοια ἢ ἀνόμοια, ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν μεγίστων, 

ἀπὸ τῶν ῥηΐστων, ἀπὸ τῶν πάντη πάντως γινωσκο- 

μένων. ἃ καὶ ἰδεῖν καὶ ϑιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἔστιν. ἃ 

5. καὶ τῇ ὕψει καὶ τῇ ἁφῇ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ 
τῇ γλώσσῃ καὶ τῇ γνώμῃ ἔστιν αἰσϑέσϑαι. ἅ, οἷς yi- 

νώσκομεν ἅπασιν. ἔστιν γνῶναι. 

2. Τὰ δὲ ἐς χειρουργίην κατ᾽ Ἰητρεῖον" ὃ ἀσϑενέων. 

ὁ δρῶν. οἱ ὑπηρέται, τὰ ὄργανα, τὸ φῶς. ὅκου, ὅκως, 

10 ὅσα. oig" ὡς, ὕκου τό τε σῶμα τά τε ἄρμενα" ὃ χρό- 

vog, ὁ τρόπος. ὃ τόπος. | 

οἵ8ϑ 9. Ὁ δρῶν ἢ καϑήμενος ἢ ἑστεώς, συμμέτρως πρὸς 
ἑωυτόν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγήν. 

«Αὐγῆς μὲν οὖν δύο εἴδεα, τὸ μὲν κοινόν, τὸ δὲ 

is τεχνητόν. τὸ μὲν οὖν κοινὸν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν, τὸ δὲ 

1 ἰητρίον V 2.8 μεγ. καὶ ῥηίστ. Gal. in cit. De plac. 
Hipp. et Plat. p. 733 Iw. Müller 3 πάντως πάντη Gal. ibid. 

γιγν. V 4 καὶ ϑιγ. om. Gal. ibid. b xo) v. αὐ v, (x. 
om. Gal. ib καὶ v. 0. x. v. &. V ὁ γλώττη BMV γιί(γ MV)- 
νωσκόμενα BM V ἴ πᾶσι MV γιγνώσκομεν Gal. ibid. (cod. 
M et edd. antiquiores) ἐστὶ M, ἔσται V 8 δ᾽ M χειρουρ- 
ysiqv B ἰητρίον BV, ἰητρείην quaedam antigrapha et Ascle- 
piades, cf. Gal. comm. XVIII, 2, 665 et 666 Kühn 10 ὅσαι B, 
ὁκόσα V οἷσιν V εἰσως pro οἷς" ὡς B!, mut. in ὁσῶς (?) B* 
ὕκου B!, mut. in ὁκότε B? οἷς (var. οἷσι) ὅκως ὁκότε (alia anti- 
grapha óxov) Gal.comm. p. 668—613 τε...τὲ om. M doy. V 
ad &ou. scholion: Bexysióg φησιν τὰ ἐναρμόξοντα᾽ οὐκ ὀρϑῶς" 
ἄρμενα γὰρ ἰδίως λέγεται τὰ πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρείαν ἐπιτήδεια 
ἐργαλῖα οἷον σμιλία, φλεβοτόμα καὶ τὰ τούτοις ὕμοια B? in marg. 
inf, cf. Erotian. p. 11 ΚΙ. 11 ὁ τόπος ὃ τρόπος D 12 ἑστὼς 
M ἔξυμμ. M 14 αὐγέης BM 15 ἀλλὰ τὸ uiv κοινὸν M 

τὸ uiv οὖν... τεχν. Om. V 
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τεχνητὸν καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν. ὧν ἕχατέρου δύο αἱ χρήσιες. 

ἢ πρὸς αὐγὴν ἢ ὑπ᾽ αὐγήν. ox αὐγὴν μὲν οὖν ὀλίγη 

τε ἡ χρῆσις καταφανής T& ἡ μετριότης. τὰ δὲ πρὸς 

αὐγήν. ἐκ τῶν παρεουσέων, ἐκ τῶν συμφερουσέων 

αὐγέων πρὸς τὴν λαμπροτάτην τρέπειν τὸ χειριζόμενον 5 

— πλὴν ὁκόσα ἢ λαϑεῖν δεῖ ἢ ὁρᾶν αἰσχρόν —, οὕτω 

δὲ τὸ μὲν χειριζόμενον ἐναντίον τῇ αὐγῇ, τὸν δὲ χει- 

ρίξοντα ἐναντίον τῷ χειριξομένῳ, πλὴν ὥστε μὴ ἐπι- 
σχοτάξειν. οὕτως | γὰρ ἂν ὁ μὲν δρῶν ὁρῴη. τὸ δὲ 280 

χειριξόμενον οὐχ ὁρῶτο. τὸ 

Πρὸς ἑωυτὸν δέ, καϑημένῳ μὲν πόδες ἐς τὴν ἄνω 

ἴξιν xav ἰϑὺ γούνασιν" διάστασιν δὲ ὀλίγον συμβε- 
^M , M 2 , , / Z 

βῶτες" γούνατα δὲ ἀνωτέρω βουβώνων σμικρόν. διά- 

στασιν δέ. ἀγκῶσιν. ϑέσει καὶ παραϑέσει. ἱμάτιον 

εὐσταλέως. εὐκρινέως., ἴσως, ὁμοίως. ἀγκῶσιν., ὥμοισιν. 15 
Πρὸς δὲ τὸ χειριζόμενον τοῦ πρόσω καὶ ἐγγὺς 

er M A Pd N M , M ^" μ᾿ - μ᾿} 

ριον χαὶ τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω. καὶ ἔνθα ἢ ἔνϑα ἢ 

μέσον. τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἐγγὺς ὅριον, ἀγκῶνας ἐς 

μὲν τὸ πρόσϑεν γούνατα μὴ ἀμείβειν, ἐς δὲ τοὔπισϑεν 
, - ^ N ^ 9 , ^ N - πλευράς" τοῦ δὲ ἄνω μὴ ἀνωτέρω μαζῶν ἄκρας | χεῖρας 282 

1 δισσαὶ pro δύο αἱ V οὔ rec. 2. ἢ ὑπ᾽ αὖ. ἢ πρὸς αὖ. BV 
4 παρεουσῶν ΒΥ ἕξυμῳ. codd., scripsi c. ὅ λαμπρότητα M 

6 ἡ ante λαϑ'. om. M ὁρῆν codd. οὕτω δὲ om. Rhd. 7 τὸ... 
αὐγῇ om. V τὸν μὲν χειρίζοντα V 9. δεῖ pro ἂν Β 10 οὐχ᾽ 
V ut saepius — 11 uiv om. V 12 i£. ut solet V εὐθὺ ΒΥ, 
Gal. comm. 690 γούνασι MV  &. V, ξυμβεβαῶτες Pq. 13 &vo- 
τερῶν B, -τέρωι M, ἀνώτερον Gal. in cit. 700 14 δὲ om. M 

ἀγκῶσι M, ἀγκωσίων V, -κώνων Par. P Litt. Erm. Pq. 
ἅεσι D ἱματίων V 1 ad εὖστ. i. m. περιεσταλμένως D$, cf. 
Erot. 68, 14 Kl, ad sóxg. i. m. διακεκριμένως B? ὁμοίως om. V 

ἀγκῶσι M ὄὥμοισιν ἀγκῶσι V 16 ante πρόσω add. μὲν 
omnes praeter V 17 ὅριον V, om. BM cet. τοῦ et ante ἄνω 
et ante xcro om. M καὶ ἡ £ V 18 ἀγκῶνες M, αγκωναις 
pro &yx. ἐς B 18.19 εἰς utroque loco V 19 πρόσωϑεν V 

ἀμείβησϑε V τούπισϑε M, τὸ ὄπ. V 
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ἔχειν. τοῦ δὲ κάτω μὴ κατωτέρω ἢ ὥστε στῆϑος ἐπὶ 

γούνασιν ἔχοντα ἔχειν χεῖρας [ἄκρας] ἐγγωνίους πρὸς 
τ τὰ N M , er " ^, i] 

βραχίονας" τὰ μὲν κατὰ μέσον οὕτως. τὰ δ᾽ ἔνϑα ἢ 

ἔνϑα μὴ ἔξω τῆς ἕδρης, κατὰ λόγον δὲ τῆς ἐπιστροφῆς 

s προσβαλλόμενον τὸ σῶμα καὶ τοῦ σώματος τὸ ἐργαξό- 
μενον. 

e - » A Εστεῶτα δέ, ἰδεῖν μὲν xci ἐπ’ ἀμφοτέρων βεβῶτα 

ἐξ ἴσου τῶν ποδῶν ἅλις, δρᾶν δὲ τῷ ἑτέρῳ ἐπιβεβῶτα, 

μὴ τῷ κατὰ τὴν δρῶσαν χεῖρα. ὕψος" γούνατα πρὸς 
M t 2 er . M ΘΟ c M 3 , 

10 βουβῶνας ὡς ἐν ἕδρη" καὶ τὰ ἄλλα ὅρια τὰ αὐτά. 
ς N , " , € 4 : , 

Ὁ δὲ χειριζόμενος τῷ χειρίξοντι τῷ ἄλλῳ μέρει 

τοῦ σώματος ὑπηρετείτω ἢ ἑστεὼς ἢ καϑήμενος ἢ κεί- 

u&vog ὡς ἂν ῥήϊστα ὃ δεῖ σχῆμα ἔχων διατελῇ. φυ- 

284 λάσσων ὑπόρρυσιν. | ὑπόστασιν, ἔκτρεψιν, καταντίαν, 
e τι - , M - b * - , 

τὸ ὡς ὃ δεῖ σώξηται καὶ σχῆμα καὶ εἶδος τοῦ χειριξομέ- 

vov £v παρέξει. ἐν χειρισμῷ. ἔν τῇ ἔπειτα ἕξει. 
4. Ὄνυχας μήτε ὑπερέχειν μήτε ἐλλείπειν δακτύλων 

1 ἔχειν om. ἢ om. ΒΜ ὡς τε ΒΜ, ὡς τὸ V 2. ἄκρας 
delevi neque est in citatione Galeni p. 696 8 δὲ MV 
5 προβ. MV, πρόσω fg. Rhd. σώματος om. B', ss. B? 7 δεῖ" 
δεῖν δὲ pro δέ, ἰδ. u. M  éor. δὲ δεῖ, μὴ ἐπ. &. Rhd. καὶ del. 
Litt. ἀμφοτέρω V 8 τῶν ποδ. uncis inclusit Erm. ἅλις cf. 
Erotian. p. 40 Kl.: ἅλις, ἀρκούντως; scribendum videtur ἅμα 
δρῆν codd. δὴ pro δὲ Pq. ἐπιβεβαῶτα BM, -βεβηχωτα i. m. b? 

9 τὸ pro zo M γούνατα B!M, mut. ἴῃ -νάτων B?, γονάτων V, 
γούνατι vulg. 10 καὶ ἄλλα M 12 τοῦ 6. τῷ GÀ. p. V, τοῦ om. Bt 
ss. B? 7 ante écr. om. M 18 ἢ ὕκως pro ὡς V ἄριστα Β', 
mut. in ἂν ρηιστα D? ὁδ᾽ εἰ D, 00s M, 00s εἰς V διατελέει, 
Β, -λῃ M φυλάσσον BV 14 rcu BV εχκστερψφειν B, 
£xoroéwiv M, ἔχτριψιν V, ἔκτρεψιν FIJK, editores κατανέαν 
V 15 ante ὡς littera una eras. B. δὴ M ὁ ài V σώξειται 
B, -εται M V, τῆται Bosq. Litt. 16 post za. add. καὶ B!, 
del. B? ἐν τῇ ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ ἕξει Corais, op. postuma tom. V, 
1 17 περὶ ὀνύχων üt. M duplicem Galenus (comm. p. 709) 
tradit scripturam: μήτε ἐλλ. δακτύλων χορυφᾶς. ἐς χρῆσιν ἀσκεῖν 
δακτύλοισι μὲν x. τ. À., alteram: urs ἐλλείπειν. δακτύλων xopv- 
φῇσι χρῆσις. Goxsiv δαντ. μὲν κ. τ. À. 
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κορυφῆς" ἐς χρῆσιν ἀσκεῖν δακτύλοισιν μὲν ἄκροις, τὰ 
πλεῖστα λιχανῷ πρὸς μέγαν, ὅλῃ δὲ καταπρηνεῖ, ἀμφο- 

τέρῃσι δὲ ἐναντίῃσι. δακτύλων εὐφυίη" μέγα τὸ ἐν 

μέσῳ τῶν δακτύλων καὶ ἀπεναντίον τὸν μέγαν τῷ 

λιχανῷ" νοῦσος δέ, δι’ ἣν καὶ βλάπτονται, οἷς ἐκ γε- 5 
νεῆς ἢ ἐν τροφῇ εἴϑισται Ó μέγας ὑπὸ τῶν ἄλλων] 

δακτύλων κατέχεσϑαι [δῆλον]. τὰ ἔργα πάντα ἀσχεῖν 288 
c , E M 3 , c, er , 

ἑχατέρῃ δρῶντα x«i ἀμφοτέρῃσιν ἅμα — ὅμοιαι γάρ 

εἶσιν ἀμφότεραι --- στοχαζόμενον ἀγαϑῶς. καλῶς. τα- 

χέως, ἀπόνως. εὐρύϑμως. εὐπόρως. 10 

D. Ὄργανα uiv xci ὅτε καὶ οἵως εἰρήσεται ὅκου 

δεῖ. μὴ ἐμποδὼν τῷ ἔργῳ μηδὲ ἐχποδὼν τῇ ἀναιρέσει. 
παρὰ τὸ ἐργαξόμενον δὲ τοῦ σώματος" ἄλλος δὲ ἣν διδῷ, 

ἕτοιμος ὀλίγῳ πρότερον ἔστω. ποιείτω δέ, ὅταν κελεύῃς. 

6. Οἱ δὲ περὶ τὸν ἀσϑενέοντα τὸ μὲν χειριζόμενον - 5 
παρεχόντων, ὡς ἂν δοκῇ. τὸ δὲ ἄλλο σῶμα κατεχόντων. 

ὡς ὅλον ἂν ἀτρεμῇ. σιγῶντες, ἀκούοντες τοῦ ἐφε- 

στεῶτος. | 

1 χορυφάς BM V, -φῆς Severinus ap. Foesium, Gal. in cit. 
de usu part. 1, 6.17 ἐς om. Υ ἀσκέειν BV δακτύλοισι uiv M, 
πλοισιν ἐν V 2 λειχ. M et hic etl. ὅ ἀμφοτέραις Β 8 ἐναν- 
τίαις ΒῪ δάκτυλον M εὐφυείαι ἔσα vo B!, ἔσα mut. in μέγα 
B* εὐφυία MV cet. codd., -ίη Pq. (cf. de art. rep. 82) 5 τοῖς 
ἐν γενετῆσιν DB, Asclepiades (Gal. comm. 715) τοῖσι δ᾽ £x ye- 
νεῆς M, οἷσιν ἐν γένεσιν V 6 ἢ om. V τροφαῖς M εἶἴθϑι- 
σθαι B ὑπὲρ M * δῆλον del Erm. πάντα É. V ἀσκέειν 
codd. — 8 éxersomo: B, ἑκατέρης ἱδοῶντα M ὅμοια M 9 ἀμ- 
φότεροι B V, -τέραισι M, ἀμφότεραι cet. codd. et ed. rec. ad 
&y. i.m. cvugsoovrog, ad καλ. i. m. εὐπρεπως B? 10 εὖπ. 
sog. BV 11 ante ὅτε add. οἷα καὶ V ὡς pro oteg V οὐ 
pro óx. BV 12 τὸ ἔργον M μὴ δὲ V ut solet μὴ ἐνπ. B 
ἐμποδῶν V 13 post παρὰ add. καὶ Β΄, del B? post σώμ. 
add. ἐστιν B!V, del. B?, ἔστω Pq. ex textu Gal. δὲ om. B!, 
ss. ΒΞ, δ᾽ V διδοῖ M 14 ἐτυμος B, ἑτοίμως V κελευεις Β΄, 
corr ΒΡ 15 τὸν pro τὸ Μ 16 δοϑῆ BMPq. δ᾽ 17 0iov 
om. BM, ἂν ὅλον Bosq. ἀτρεμέη BV, ἠρεμῆ i. m. B? 

HrPPOCRATES Il. 3 
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290 1. ᾿ΕἘπιδέσιος δύο εἴδεα. εἰργασμένον καὶ ἐργαξό- 
μενον. ἐργαξόμενον μὲν ταχέως. ἀπόνως. εὐπόρως, 
εὐρύϑμως" ταχέως μὲν ἀνύειν τὰ ἔργα ἀπόνως δέ, 
ῥηϊδίως δρᾶν" εὐπορίη δὲ ἐς πᾶν ἑτοίμη" εὐρυϑμίη δὲ 

5 ὁρᾶσϑαι ἡδέως" ἀφ᾽ ὧν δὲ ταῦτα ἀσχημάτων, εἴρηται. 
εἰργασμένον δὲ ἀγαθῶς, καλῶς: καλῶς μὲν ἁπλῶς, 
εὐκρινέως" ἢ ὅμοια καὶ ἴσα, ἴσως καὶ ὁμοίως" ἢ ἄνισα 
καὶ ἀνόμοια, ἀνίσως καὶ ἀνομοίως. τὰ δὲ εἴδεα, &mAóÓov, | 

292 σχέπαρνον, σιμόν. ὀφϑαλμὸς καὶ ῥόμβος καὶ ἡμίτομον. 

10 ἁρμόξον τὸ εἶδος τῷ εἴδει καὶ τῷ πάϑει τοῦ ἐπιδεο- 
μένου. 

8. ᾿“γαϑῶς δὲ δύο εἴδεα τοῦ ἐπιδεομένου" ἰσχύος 

294 μὲν | ἢ πιέξει ἢ πλήϑει ὀϑονίων. τὸ μὲν οὖν αὐτὴ 
ἡ ἐπίδεσις ἰᾶται. τὸ δὲ τοῖς ἰωμένοις ὑπηρετεῖ. ἐς 

τὸ μὲν οὖν ταῦτα νόμος" ἐν δὲ τούτοισι μέγιστα ἐπι- 
δέσιος. πίεξις μὲν ὥστε τὰ ἐπικείμενα μὴ ἀφεστάναι 
μηδὲ ἐρηρεῖσϑαι (κάρτα, ἀλλ᾽ ἡρμόσϑαι μέν, προσ- 

2 ἐργαζόμενον om. BV εὐπόνως B 4 δρῆν codd. 
εὐπόρως V, Gal. de fasc. c. 1 et 5 et comm., Litt. Pq. ἑτοίμως B V, 
Gal. 1bid., ed. rec., ἕτοιμος Μ εὐπορίη δὲ ἐς πᾶν ἑτοίμη Gal. comm. 
122 εὐρυϑμῶς V, Gal. de fasc. c. 1 et 5, ed. rec. — 5 ὁρῆ. codd. 

6 ἐργασάμενον V ἁπαλῶς V 17 pro καὶ Μ ἴσα BM V, ἴσα 
DK δὲ καὶ B, καὶ add. ΒΡ 8 ἀνίσως καὶ ἀνομοίως in priscis 
exemplaribus errore omissa esse dicit Gal. comm. 730 post ἁπλ. 
add. εὔκυκλον BM V, £yxvxiov vulg., del. Litt., cum Artemidoro 
et Dioscuridi debeatur teste Gal. in comm. 729 ἁπλοῦν codd. 
9 ad σκέπ. i.m.: εἶδός ἐστι χιασμοῦ, ὅτι ὁ ἐπίδεσμος πλάγιος ἐπι- 
δεϑῆὴ B? post ῥόμβ. add. ὃ M Lorouc V, ἐπιδέσμου ὄνομα i. m. 
B? 10 ἁρμόζοντα B, &ouócc(rr Gal. 132)ov M ἐπιδευομ. M 
12 ἀγαϑὸς M, ἀγαϑὰ DI'KQ' Litt. ἀγαϑῶς ... ἐπιδ. om. V 
18 πιέξι B, πτέσει Υ αὕτη codd., αὐτὴ Erm. 14 ἰῆται codd., 
om. M ἧται ἡ ἐπ. τὸ δὲ Β ἰωμένοισι M — óznoscézw //j (duae 
litt. erasae) Β ὑπηρέταις pro ὑπ. ἐς V, ὑπηρετέει cet. 1 του- 
τέοις V, -τέοισι eet. ἐπιδ. μάλιστα sine puncto pro μέγ. ἐπι. 
Gal. de fasc. c. 1 16 πιέξεις Β΄, mut. in πίεξις B* — mucysv 
pro z. g. V 17 ἐσκίμφϑαι pro £o. Rhd. κάρτα add. Litt. 
ex cit. Gal. de fase. c. 1 ἀλλὰ MV — ad ἡρμ. 1. m. ἑδρασϑαι B* 
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ηναγχάσϑαι δὲ μή. ἧσσον τὰ ἔσχατα. ἥκιστα δὲ τὰ 
μέσα. 

“μμα καὶ βάμμα νεμόμενον | μὴ κάτω, ἀλλ ἄνω 296 
ἐν παρέξει καὶ σχέσει καὶ ἐπιδέσει καὶ πιέξει. ἀρχὰς 

βάλλεσθαι μὴ ἐπὶ τὸ ἕλκος. ἀλλ᾽ ἔνϑα τὸ ἅμμα. τὸ s 
δι or, 4 2 ΄ 2 2 4 2 - 

δὲ ἅμμα μήτε ἐν τρίβῳ μήτε ἐν ἔργῳ. μήτε ἐκεῖσε. 298 

Oxov ἐνεόν. ὡς μὴ ἐς τὸ ἐνεὸν χείσεται. ἅμμα δὲ καὶ 

ῥάμμα μαλϑακχόν, μὴ μέγα. 

9. Εὖ γε μὴν γνῶναι, ὅτι ἐς τὰ κατάντεα καὶ Tnm T , 
ἀπόξεα φεύγει | πᾶς ἐπίδεσμος. oiov κεφαλῆς μὲν τὸ 800 

ἄνω. κνήμης δὲ τὸ κάτω. n 
᾿Επιδεῖν δεξιὰ ἐπ᾽ ἀριστερά. ἀριστερὰ ἐπὶ δεξιά, 

M - , M 3 E ^ ? 3 ΄ πλὴν κεφαλῆς ταύτην δὲ κατ᾽ ἴξιν. τὰ δ᾽ ἐναντία 
3 ' , 2 , ^ Y 9 M - 3 2 δ , er ἀπὸ δύο ἀρχέων ἣν δὲ ἀπὸ μιῆς. ἐφ᾽ ἑκάτερα ὅπερ 

ὅμοιον ἐς τὸ μόνιμον, οἷον τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς ἢ ὅ 
x E * ^ , e x e τι ἄλλο τοιοῦτο. τὰ δὲ κινεύμενα., otov ἄρϑρα, Ox 

[ar 5 

1 post ἧσσον add. uiv V 3 ἄμμα V ἀλλ V — 4 xol 
σχέσει om. Β΄, add. B? καὶ ἐπιδέσει (καὶ ἐπιδ. in raso 1.) καὶ 
(an raso 1.) επιταξξει καὶ ἐπιδέσει και πιξεξει (quattuor ultimas 
voces linea transversa del) B ἐπιέσει V — 5 ἐπὶ om.  ἔνϑα 
ἢ ἔνϑα BV τὸ ἅμμα om. V 6 μήτ᾽ ἐν ro. M &oyo V 
μήτ᾽ ἐκ ΒΒ V Oma V ὡς... ἐνεὸν om. Β΄, ὡς μη ἕν εἰ i. m. B? 

ἔστω M, εἰς τὸ V, Gal. comm. 751, ἔσω vulg. ante κείσ. add. 
του B!, del. B? ἐκκείσεται V ὡς... κείσ. del. Litt. ὧς μὴ 
ἐς τὸ κενεὸν (cf. Gal. comm. 150 sqq.) κείσηται Pq. et locum sibi 
videtur sanasse ἐκ. ὕχου ἐς xsvsóv κείσ. Rhd. 7. 8 τὸ δὲ 
ῥάμμα pro &. δὲ x. 0. BM V, &. δὲ x. δ. H, utrumque nomen 
auctorem scripsisse testatur Gal. comm. 152 9. μὴ pro μὴν B 

post μήν add. ἐστι BM V, om. Gal. comm. 762 bis γνόντα 
BV κατάντη x. ἀπόξη codd., -s« κ. -s« Bosq. 12 post ἐπιδ. 
add. δὲ V ^ ante alt. ἀριστ. add. ἡ BM, xoi Gal. comm. 754, 
καὶ et ἢ om. V ante ἐπὶ add. à oV 13 ante xeg. add. 
ἐπὶ BV, τῆς M ἀπεναντία M, ὑπεναντία V 14 ἑκοτερὰ ον 
αν B', ον «v mut. in ὕπερ D^, ἑκάτερα (Pq.) om. cet. codd. 
ὕπερ om. M 1 post Ou. add. σύνηϑες B καὶ εἴ prog 0 MV 

16 τοιοῦτον M — ad ἄρϑρα i. m. ἰδίως τὰς συμβ(ολὰς» 
τῶν ὀστῶν καζλεῖν B?, cf. Erot. 48,3 Kl. ὕπη codd., scripsi 0x 

A 
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μὲν συγκάμπτεται, ὡς ἥκιστα καὶ εὐσταλέστατα περι- 
βάλλειν, οἷον ἰγνύην. ὅχῃ δὲ περιτείνεται, ἁπλᾶ τε 
καὶ πλατέα, οἷον μύλη. προσπεριβάλλειν δὲ καταλήψιος 
μὲν τῶν περὶ ταῦτα εἵνεκα, ἀναλήψιος δὲ τοῦ σύμ- 

802 παντος ἐπιδέσμου. ἐν τοῖσιν ἀτρὲ μέουσι καὶ λαπαρω- 

1 

1 

e τέροισι τοῦ σώματος. οἷον τὸ ἄνω καὶ τὸ χάτω τοῦ 

γούνατος. ὁμολογεῖ δὲ ὥμου μὲν ἡ περὶ τὴν ἑτέρην 

μασχάλην περιβολή. βουβῶνος δὲ ἡ περὶ τὸν ἕτερον 

κενεῶνα. καὶ χνήμης 7| ὑπὲρ γαστροκνημίης. δκόσοισι 
N » c "A , E , . e Y , 

μὲν ἄνω ἡ φυγή, κάτωϑεν ἡ ἀντίληψις" οἷσι δὲ κάτω, 

τοὐναντίον" οἷσι δὲ μὴ ἔστιν. οἷον κεφαλή. τούτων ἐν 
τῷ ὁμαλωτάτῳ τὰς καταλήψιας ποιεῖσϑαι καὶ ἥκιστα 

λοξῷ τῷ ἐπιδέσμῳ χρῆσϑαι, ὡς τὸ μονιμώτατον ὕστα- 

τον περιβληϑὲν τὰ πλανωδέστατα κατέχῃ. ὁκόσοισι δὲ 
τοῖς ὀϑονίοισι μὴ εὐχαταλήπτως μηδὲ εὐαναλήπτως 

ἔχει. δάμμασι τὰς ἀναλήψιας ποιεῖσϑαι ἐκ καταβολῆς 
^ MM 

1| συρραφῆς. 
10. ᾿Επιδέσματα καϑαρά. κοῦφα. μαλϑακά. λεπτά. 

ἑλίσσειν ἀμφοτέρῃσιν ἅμα καὶ ἕχατέρῃ χωρὶς ἀσκεῖν. 

τῇ πρεπούσῃ δ᾽ ἐς τὰ πάχη καὶ τὰ πλάτη [τῶν ὀὁϑο- 

e 

σι 

e 

1 σ(ξ M)vy(v Β)κάπτ. BMV — ad εὖστ. 1. m. περιεστα(}»- 
μενος ΒΞ 2 ἰγνύη BV, -νύῃ Litt. ὅπηι B, ὅπη V, scripsi 
ὅκῃ, εἰ pro ὅκη M — 3 πλατέα ἁπλὰ V ante m" add. ἡ BV 

uii Litt. ex marg. D καταλήμψιος Β 4 εἵνεκεν V 
ἀναλήμψ. B ξυμπ. BV 5 τοῖσι ΒΜ  ? yóv. V ὁμολογέει codd. 

ὁμοῦ M 8 καὶ βουβ. pro a. à; BV 9 γαστροχνήμης 
B, -μην V oic. V 11 τὸ iv. V κεφαλῇ Par. ΜΝ του- 
viov codd. 12 ποιέε. .codd., om. M 13 δόξω V χρέε. V 
vulg., ποιέεσϑαι BM ὕστερον ΒΥ 14 περιβληϑέντα V 
κατέχει Β 14. 15 óx. δὲ μὴ εὐκαταλημπτου (πτως corr. B? 
τ. ὁ. B, ote: δὲ τοῖσι ὁ. μὴ svx. M, ὁκόσα οἷσι δὲ τ. ὁ. μὴ δὲ 
εὐαναλήπτως ἔχει V 16 ἔχη M, ῥάμμασιν M καταλήψ. M 

ποιέσϑαι B, ποιέε- cet. — 17 £voo. codd. 18 μαλακὰ MV 
19 ἐλ. V ἑχατέρησ B  &oxoínv B, -ἕἔειν cet. 930 προτρεπούσηι 
M δὲ M μορίων pro ó9. Bosq. Litt. Pa. ex Gal. comm. 712: 
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νίων] τεχμαιρόμενον | χρῆσϑαι. ἑλίξιος κεφαλαὶ σκλη- 304 

ραί, ὁμαλαί, εὐκχρινέες. τὰ δὲ [δὴ] μέλλοντα ἀποπί- 

πτειν χαχκίω ταχέως ἀποπεσόντων᾽ τὰ ὃδὲ ὡς μήτε 

πιέξευν μήτε ἀποπίπτειν. τὰ εἰρημένα. 

11. Ὧν δὲ ἔχεται ἢ ἐπίδεσις ἢ ὑπόδεσις ἢ ἀμφό- 
c , N ? , δ’ ^ 2 — - τέρα. ὑπόδεσις μὲν αἰτίη ὥστε ἢ ἀφεστεῶτα προστεῖλαι 

οι 

ἢ ἐχπεπταμένα συστεῖλαι ἢ συνεσταλμένα διαστεῖλαι ἢ 

διεστραμμένα διορϑῶσαι. ἢ τἀναντία. παρασκευὴ Of 

ὀϑόνια μαλθακά. λεπτὰ καϑαρά. κοῦφα πλατέα. μὴ 

ἔχοντα συρραφὰς μηδ᾽ ἐξαστίας. καὶ ὑγιᾶ ὥστε τάνυσιν 10 
, M 5 , , A , 3 2. 9f - 

φέρειν καὶ ὀλίγῳ κρέσσω. μὴ ξηρά, ἀλλ᾽ ἔγχυμα yvud 
πὰς Ὅν 7 ? - N "i ri 

Q ἕκαστα σύντροφα. ἀφεστεῶτα uiv προστεῖλαι, ὥστε 

τὰ μετέωρα τῆς ἕδρης ψαύειν μέν, πιέξειν δὲ μή" 

ἤρχϑαι ἐκ τοῦ ὑγιέος. τελευτᾶν | πρὸς τὸ ἕλκος. ὡς 808 

τὸ uiv ὑπεὸν ἐξαϑέλγηται. ἕτερον δὲ μὴ ἐπισυλλέγηταιν" 15 
ἐπιδεῖν τὰ μὲν ὀρϑὰ ἐς ὀρϑόν, τὰ δὲ λοξὰ λοξῶς. ἐν 

δχήματι ἀπόνῳ. ἐν o μήτε ἀπόσφιγξις μήτε ἀπόστασις 

ἔσται. ἐξ οὗ ὅταν μεταλλάσσῃ ἐς ἀνάληψιν ἢ ἐς ϑέσιν. 

εἰς τὰ πλάτη καὶ τὰ πάχη τῶν ἐπιδουμένων μορίων ἀποβλέ- 
zov»r«, ego τ. ὁ". malim delere quam recipere uoo. 

1 τεχμάρσι Rhd. ἐλίξηος V 2 σκληραγόμαλαι δὲ δὴ 
codd., δὴ om. Gal. comm. {18 3 καλῶς pro κακίω MPq. 
μὴ pro priore μήτε ΒΥ 5 ἐφ᾽ ὧν Gal. comm. 781 primum 
ἢ om. B V, "M 6 ὥστε j om. V ante ἀφεστ. add. τὰ B? M V, 
om. B! ἐφεστ. M — 7 ἢ τὰ ξυνεσταλμ. δ. codd., om. Gal. comm. 
181 et de fasc. 6 (cf. infra 38, 8 9 μαλαχὰ BV 10 ξυνρα- 
φας B ad ἐξαστίας i. m. αἱ ἐμφερομεναι τοῖς ἐπιδεσμοις κατα 
τὰς ἕλικας xooxo(u» B?, cf. Erotian. 69, 11 Kl. ὑγεια B, ὑγιαία 
M τάνυσι B 11 χρείσσω BV (σσω in loco raso V), κρέσσον 
M £w. BM 12 ξύντρ. M προστιλαι B, om. cet. 14 ἤρχε- 
σϑαι M, ἄρχεσθαι rec. codd. et edd. post ἦρχϑαι add. δὲ B M, 
om. V ἦρχϑαι ἐκ v. ὑ., τ. π. τ. £. Gal. comm. 198 14.15 ὥστε 
T. μ. M ὑγιέον B pro ὑπ. 16 sig B 17 ἀπόνως M 
18 post ἔσται add. τις edd. ex codd. rec., om. BMV Gal. comm. 
805 ante ἐς &voà. add. 7 M ἐς ante ϑέσιν om. M 
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μὴ μεταλλάξουσιν, ἀλλ᾽ ὁμοιότατα ἕξουσι μύες, φλέβες, 
νεῦρα. ὀστέα (εὔϑετα., εὔσχετα)" ἀναλελάμφϑαι δὲ ἢ 

810 κεῖσθαι ἐν σχήματι ἀπόνῳ κατὰ φύσιν" ὧν δ᾽ | ἂν μὴ 

ἀποστῇ, τἀναντία: ὧν δ᾽ ἐκπεπταμένα, συστεῖλαν τὰ 

μὲν ἄλλα ταὐτά, ἐκ πολλοῦ δέ τινος δεῖ τὴν συναγω- 

γὴν καὶ ἐκ προσαγωγῆς τὴν πίεξιν τὸ πρῶτον ἥκιστα, 

ἔπειτα ἐπὶ μᾶλλον" ὅριον τοῦ μάλιστα τὸ συμψαύειν. 

ὧν δὲ συνεσταλμένα διαστεῖλαι. σὺν μὲν φλεγμονῇ 

σι 

τἀναντία᾽ ἄνευ δὲ ταύτης παρασκευῇ μὲν τῇ αὐτῇ, 
19 ἐπιδέσει δὲ ἐναντίῃ. διεστραμμένα δὲ διορϑῶσαι. τὰ 

uiv ἄλλα κατὰ ταὐτά. δεῖ δὲ τὰ μὲν ἀπεληλυϑότα 
ἐπαγαγεῖν, τὰ δ᾽ ἐπεληλυϑότα ἀπαγαγεῖν ἐπιδέσει, πα- 

ραχκολλήσει, ἀναλήψει. τὰ δὲ ἐναντία ἐναντίως. 

12. Κατήγμασιν δέ, σπληνῶν μήκεα, πλάτεα, πάχξα, 

815 πλήϑεα᾽ μῆκος, ὅση ἡ ἐπίδεσις, πλάτος τριῶν ἢ τεσ- 

16 σάρων δακτύλων, πάχος τρίπτυχα ἢ τετράπτυχα, πλῆ- 
ϑος. κυκλεῦντας μὴ ὑπερβάλλειν μηδ᾽ ἐλλείπειν" οἷσι 

1 μὴ codd., οὐ vulg. Litt. μεταλλάξωσιν 2. σχῶσι J 
ὅμοια, ταῦϑ' codd., ὁμοίως (ταῦϑ᾽ om.) Erm., ὁμαλῶς Rhd., 
scripsi ὁμοιότατα, ef. 41,6 μύας, φλέβας BV 2 εὖϑ. εὔσχ. om. 
codd., servat Gal. comm. 801, 7 μάλιστα εὔϑ'. καὶ sboy. Bosq. 
Litt. Erm. Pq. God eoque Dot. BÍ in textu, ἀνειληφϑαι B*i.m., 
ἀναδέλάμφϑαι V, -λελάφϑαι M 3 κέσϑαι B, xés. Μ ὧν δὲ 
ἂν ἀπ. M, et cum negatione et sine ea iam Galeno sententia 
proposita, cf. comm. 802 5 ταυτα B!, mut. in κατ᾽ αὐτὰ B?, 
ταῦτα V — Évvay. M 6 post πίεξιν add. ποιεῖσθαι Gal. de 
fasc. 6 7 ἔπειτα om. Β ei pro ἐπὶ M. post ἐπὶ add. τα B* 
ξυνψαειν Μ 8 ξὺν (u B) codd. 10 ἐναντία 11 ταῦτα BV 
12 ἔπαγειν B, ἀπαγαγεῖν V τὰ δὲ ἐπ. ἀπ. om. BV, τὰ δὲ ἐπ. 
ἀπαγειν i. m. B? 13 αναλημψει B!, y del. B? post ἀνα. 88. 
δέσει B?, recepit Pq. ex Parr. MN 14 «κατήγμασι MV μήκη 
πλάτη πάχη πλήϑη Υ 16 zii B ἡ οπι. Β', ss. B? ἐπί- 
docig V 16 τριπτύχους ἢ τετραπτύχους edd. pro adverbio 
contra codd. auctoritatem 17 χυκλεῦντα B, -ευτά V μὴ δ᾽ 
V, sed μὴ ss. 
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δ᾽ ἐς διόρϑωσιν, μῆκος κυκλεῦντα, πλάτος καὶ πάχος 

τῇ ἐνδείῃ τεχμαίρεσϑαι, μὴ ἀϑρόα πληροῦντα᾽ τῶν δ᾽ 

ὀϑονίων ὑποδεσμίδες εἰσὶ δύο. τῇ πρώτῃ ἐκ τοῦ σίνεος 
5 M 2 ,F M V , 2 ^ , 2 

ἐς τὸ ἄνω τελευτώσῃ., τῇ δὲ δευτέρῃ &x τοῦ σίνεος ἐς 

τὸ κάτω, ἐκ τοῦ κάτω ἐς τὸ ἄνω τελευτώσῃ᾽ τὰ κατὰ 5 

τὸ σίνος πιέζειν μάλιστα. ἥκιστα τὰ ἄκρα. τὰ δὲ ἄλλα 

κατὰ λόγον. ἡ δὲ ἐπίδεσις πολὺ τοῦ ὑγιέος προσλαμ- 

βανέτω. 

᾿Επιδέσμων δὲ πλῆϑος. μῆκος, πλάτος" πλῆϑος μὲν 

μὴ ἡσσᾶσϑαι τοῦ σίνεος, μηδὲ νάρϑηξιν ἐνέρεισιν εἶναι. τὸ 

μηδὲ &y9og, μηδὲ περίρρεψιν, μηδ᾽ ἐχϑήλυνσιν" μῆκος 

δὲ καὶ πλάτος τριῶν ἢ τεσσάρων | ἢ πέντε ἢ ἕξ πήχεων 314 

uiv μῆκος. δακτύλων δὲ πλάτος. καὶ παραιρήματος 

περιβολαὶ τοσαῦται ὥστε μὴ πιέζειν. μαλϑακὰ δέ, μὴ 

παχέα πάντα ταῦτα Gg ἐπὶ μήκει καὶ πλάτει καὶ πάχει 15 

τοῦ παϑόντος. νάρϑηκες δὲ λεῖοι, ὁμαλοί, σιμοί, κατ᾽ 
P4 - , " M » - , , 

ἄκρα σμικρῷ μείους ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῆς ἐπιδέσεως. 

παχύτατοι δὲ ἧ ἐξήριπε τὸ κάτηγμα. ὁχόσα δὲ κυρτὰ 
M N , , M Ὁ , 

xci ἄσαρχα φύσει φυλασσομένων τῶν ὑπερέχοντων. 

οἷον τὸ κατὰ δαχτύλους ἢ σφυρά, ἢ τῇ ϑέσει ἢ τῇ : x] [- 

1 δὲ M κυκλεῦντα HP Litt. Pq., -ς cet. πάχ. κ. πλάτ. M 
9 μηδὲ M πληροῦντα scripsi, -εὔντα V, -εῦὔντας ΒΜ 8 εἰς B 
3—5 ἡ πρώτη... τελευτῶσα, ἡ δὲ δευτέρη ἡ ἐκ... τελευτῶσα 
Rhd. 4 τὰ pro τὸ M 5 τὰ ante κατὰ om. B!M V, add. B*H 

6 civ. M, σινὸς V τὰ ante &x. om. M δ᾽ MV 1 πουλὺ M 
11 μηδὲ x9. M ἐκϑήλυσιν V 12 δὲ om. V πηχέων V 13 αἱ 
pro καὶ Chart. Rhd. παρερεματος B, παραιρέμ. M. V, παραιρήμ. 
Litt. coll. schol. Thuc. 4, 48, παρέρματος vulg. Gal. 14 Gua- 
vov δέ ἐστιν ἴσως ἀντὶ τοῦ τοσαῦτα τοιαῦτα 6.4]. 880 ὡς pro 
ὥστε Gal. ibid. 14. 15 ante μὴ παχ. S8. καὶ B? 15 ταῦτα 
πάντα M 16. 17 κατ᾽ ἄ. Gal. 833 vulg., κατ᾽ om. codd. 
17 καὶ ἔνϑεν om. M ἐπιδόσεως WV. 18 7 V. ἐξηίῤῥιπε B, ἐξή- 
ριπε M, ἐξήρειπε V ὁπ BMV 19 φύσι B φυλασσόμενον 
MV 20 τὸ Β΄, mut. in τὰ B?, om. V ἢ ante τῇ 9. om. M V, 
qt. B ἢ post 9. om. B!V, ss. B: 
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316 βραχύτητι. παραιρήμασι δὲ £oudfew, | μὴ πιέξειν" τὸ 
πρῶτον κηρωτῇ μαλϑακῇ λείῃ καϑαρῇ ἑλισσέτω. 

19. Ὕδατος ϑερμότης. πλῆϑος" ϑερμότης μέν, κατὰ 

τῆς ἑωυτοῦ χειρὸς καταχεῖν᾽ πλῆϑος δέ, χαλάσαι μὲν 

318 x«l ἰσχνῆναι τὸ | πλεῖστον ἄριστον, σαρκῶσαι δὲ καὶ 

e ἁπαλῦναι τὸ μέτριον. μέτρον δὲ τῆς καταχύσιος ἔτι 
μετεωριζομένου δεῖ. πρὶν συμπίπτειν, παύεσϑαι. τὸ 
μὲν γὰρ πρῶτον αἴρεται, ἔπειτα δὲ ἰσχναίνεται. 

14. Θέσις μαλϑα ZU ὁμαλή. ἀνβθο πος τοῖσιν ἐξ- 

19 ἔχουσιν τοῦ σώματος. οἷον oc καὶ ἰσχίῳ, ὡς μήτε 
ἀνακλᾶται μήτε ἀποχλᾶται μήτε ἐχτρέπηται. σωλῆνα 

ἅπαντι τῷ σκέλει ἢ ἡμίσει. ἐς τὸ πάϑος δὲ βλέπειν 
καὶ τἄλλα ὁκόσα βλάπτει δηλαδή. 

15. Πάρεξις δὲ x«l διάτασις καὶ ἀνάπλασις καὶ 

15 τἄλλα κατὰ φύσιν. φύσις δὲ ἔν μὲν ἔργοις τοῦ ἔργου 

τῇ πρήξει ὃ βούλεται τεκμαρτέον᾽" ἐς δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ 

320 ἐλινύοντος, &x τοῦ χοινοῦ, ἐκ τοῦ ἔϑεος" ἐκ μὲν τοῦ 
ἐλινύοντος χαὶ ἀφειμένου τὰς ἰϑυωρίας σκέπτεσθαι. 

1 παραιρέμασι B V, DE με δε M Ἃρμόξειν MPaQq., ἑρμάξ. 
BV Gal 835 . 1.2 μὴ πιέξειν τὸ πρῶτον. Litt. Erm., μὴ πιέ- 
fev: τὸ πρῶτον... Pq., utrumque commemorat Gal. 835 
2 ucAexn. B μαλϑ'. ὁμαλὴ δ᾽ εἴη καὶ καϑαρῆ M  xnoor:5 μαλ- 
ϑακὴ λείη καϑαρὴ V ἐλισσέτω BV, om. M, Wy ed Litt. 
xnoorj)... Aw. om. Rhd. 4 χαλᾶσαι V 6 super ἁπα. 
ss. παχῦναι B? μέτριον BV καταχύσειως B, -eoc M, -ὡς cet., 
τῇ καταχύσει V 1 Évum. M τὸ... ἰσχν. del. Erm. 8 ἀείρ. 
Pq. 9 post Θέσις ὙΠ δὲ M 9.10 ἐξέχουσι MV [10 post 
οἷον iterat ἀναρροπος B καὶ om. B!V, ss. B? 11 ἐχτρί- 
βηται M σωλῆνες B 12 παντὶ MV post ἐς ss. δὲ DB* 
13 τὰ ἄλλα MV ὅσα V δηλαδὴ B, δῆλα vulg. Litt., om. Erm. 

14 meosbm B, ss. B* rào pro db M  &»dmá. K, διδεῖ Gal. 
851, κατάτασις pro ἀνάπλ. ΒΜΥ 15 v ἄλλα ΜΥ dg pro à» B 

16 ἐς ante ὃ ss. B? 17: 0622) 17. 18 ἐκ τοῦ κοινοῦ 
. £v. i.m. B ἐκ μὲν ἐλ. B, τοῦ ss. B? 18 σχκέπτ. om. V 
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oiov τὸ τῆς χειρός" ἐκ δὲ τοῦ κοινοῦ ἔχτασιν, σύγκαμ- 

Viv, οἷον τὸ ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου πήχεος πρὸς βρα- 

χίονα᾽ ἐκ δὲ τοῦ ἔϑεος, ὅτι οὐκ ἄλλα σχήματα φέρειν 

δυνατώτερα. οἷον σκέλεα ἔκτασιν: ἀπὸ τούτων γὰρ 

ῥήϊστα πλεῖστον χρόνον ἔχοι ἂν μὴ μεταλλάσσοντα. ἕν οι 

δὲ τῇ μεταλλαγῇ ἐκ διατάσιος ὁμοιότατα ἔχουσιν ἐς 
ἕξιν ἢ ϑέσιν μύες, φλέβες, νεῦρα. ὀστέα, ἧ μάλιστα 

εὔϑετα καὶ εὔσχετα. 

10. Ζιάτασις μάλιστα τὰ μέγιστα καὶ πάχιστα καὶ 

ὕχου ἀμφότερα" δεύτερα. ὧν τὸ ὑποτεταγμένον᾽ ἥκιστα. 10 

ὧν τὸ ἄνω" μᾶλλον δὲ τοῦ μετρίου, βλάβη, πλὴν 322 
παιδίων ἔχειν ἀνάντη σμικρόν" διορϑώσιος παράδειγμα 

τὸ ὁμώνυμον. τὸ ὁμόξυγον. τὸ ὅμοιον, τὸ ὑγιές. 

11. ἀνάτριψις δύναται λῦσαι. δῆσαι. σαρκῶσαι. 

μινυϑῆσαι" ἡ σκληρὴ δῆσαι. ἡ μαλακὴ λῦσαι. 7 πολλὴ 15 

μινυϑῆσαι, ἣ μετρίη παχῦναι. 

18. ᾿Επιδεῖν δὲ τὸ πρῶτον ὃ μὲν ἐπιδεδεμένος 
μάλιστα φάτω πεπιέχϑαι κατὰ τὸ σίνος. ἥκιστα τὰ ἄκρα. 

ἡρμάσϑαι δέ, μὴ πεπιέχϑαι. πλήϑει. μὴ ἰσχύι. τὴν δὲ 

1 ξύγκ. M 2. πήχεως M 4 δυνατώτερον M σκέλη V 
τουτέων BM Gal. cit. 877, -véov V post TOUT. SS. τῶν σχημα- 
των B? 5 ρηστα B, mut. in ραστα B, ῥᾶστα V 6 ὕμοια ταῦτα 
M vulg., ὅμοια om. BY, ὁμαλῶς Rhd., scripsi ὁμοιότατα cf. 38,1 

ξξουσὶν M sig M 7 post ὄστέα ss. xol B? ἢ codd., 5 
edd. 9 post πάχ. add. καὶ ὁμαλὰ vulg, om. BM V zy xol 
μᾶλλον ὅκου Rhd. 10 óxov praeter v in raso loco B, ὅπου V 

δεύτ. om. in textu, add. in m. B ὑποτεταμένον V 11 ἀνώ- 
μαῖον V βλάβη om. V ante 82. de suo οὐ Erm. 12 παι- 
δίου V ἐγχειρέειν αὐτῇ κατὰ σμικρὸν pro ἔχειν... cy. Rhd. 
διάγροωσιος B 1 μινυϑίσαι Lind., cf. De liq. usu c. 1 μινυ- 
ϑίσαι — 15.16 ἢ quater pro ἡ V — 16 σαρκῶσαι pro παχῦναι 
Gal. in cit. de tuenda valet. VI 93 Kühn 18 post πεπιέχϑαι 
add. πλήϑει μὴ ἰσχύι V σίνος N, civog vulg., cwvóg V 19 To- 
iun M, ἡρμῆσϑαι V πεπιέ in raso loco B, πεπῆχϑαι V δ᾽ : 
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ἡμέρην ταύτην καὶ νύχτα ὀλίγῳ μᾶλλον, τὴν δ᾽ ὑστέ- 
ρην ἧσσον" τρίτῃ χαλαρά. εὑρεϑήτω δὲ τῇ μὲν ὕστε- 

ραίῃ ἐν ἄκροις οἴδημα μαλϑακόν. τῇ τρίτῃ δὲ τὸ ἐπι- 
824 δεϑὲν λυϑὲν ἰσχνότερον" παρὰ πάδας τὰς | ἐπιδέσιας 

5 τοῦτο. τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ ἐπιδέσει. ἢν δικαίως ἐπιδεδε- 

μένον φανῇ. μαϑεῖν δεῖ. ἐντεῦϑεν δὲ μᾶλλον καὶ ἐπὶ 
πλέοσι πιεχϑήτω. τῇ δὲ τρίτῃ ἐπὶ μᾶλλον καὶ ἐπὶ 

πλέοσι. τῇ δ᾽ ἑβδόμῃ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐπιδέσιος λυ- 

ϑέντα εὑρεϑήτω ἰσχνά, χαλαρὰ τὰ ὀστέα. ἐς δὲ νάρ- 

19 ϑηκας δεθέντα, qv ἰσχνὰ καὶ ἄκνησμα καὶ ἀνέλκεα T, 

ἐᾶν μέχρις εἴχοσι ἡμερέων ἀπὸ τοῦ σίνεος. ἣν δέ τι 
ὑποπτεύηται. λῦσαι ἐν μέσῳ. νάρϑηκας διὰ τρίτης 

ἐρείδειν. 
19. Ἧ ἀνάληψις, ἡ ϑέσις, ἡ ἐπίδεσις ὡς ἐν τῷ αὐτῷ 

15 σχήματι md, διαφυλάσσειν. κεφάλαια σχημάτων ἔϑεα, 

φύσιες ἑκάστου τῶν μελέων" τὰ δ᾽ εἴδεα ἐκ τοῦ τρέ- 
χειν, ὁδοιπορεῖν, ἑστάναι. κατακεῖσϑαι ἐκ τοῦ ἔργου, 

&x τοῦ ἀφεῖσϑαι. 
20. To δέ, ὅτι χρῆσις κρατύνει, ἀργίη τήκει. | 

326 21]. Ἡ πίεξις πλήϑει ἢ ἰσχύι. 

1 δευτέρην pro δ᾽ ὕστ᾽ V 3 ἄκροισιν V 4 λυϑὲν om. 
V περὶ pro παρὰ V 5 τούτου V, τωὐτό suspicatur Pq. 
διηνεκος B, διηνεκέως V pro ἣν δικαιως εἰ ante Ounvew. ss. V 

6 φανὴ nt. B, 7 pro φανῇ V δὲ om. B!, ss. ΒΖ 8 πλείοσι 
9 τὰ ὀστέα om. V 10 δεϑέντας Β post icyv& add. 

B 10.11 ἦν ἐῆν BM, ἔην pro ἡ, ἐᾶν V — 11 εἴκοσιν MV 
ἣν δὲ và ó. V 12 τῷ μέσῳ rec, τῷ om. BMV 14 ἀνα- 

λημψις Β αἴσϑησις pro ϑέσις M ἡ ἐπίδεσις del. Rhd. 
15 σχήματι om. M ἢ om. N Litt. Erm. Pq. Rhd. ἔϑη codd., 
ἔϑεα Gal. comm. 817 16 ἐκ δὲ τοῦ pro éx. V post éx. add. 
v: M  ó'om.M post εἴδεα add. τῶν μελέων V 17 ὃδοι- 
πορέειν codd. 19 τὸ δὲ ὅτι B, τὸ διότι Gal. comm. 879, τὸ 
δὲ om. cet. ἀργείη ΒΝ, ἀργεῖν V, ἀργίη Gal. in cit. 879, cet. 

post &oy. add. δὲ vulg., om. codd. 20 ἢ V (cf. Herm. XXIII, 
265), om. BM, μὴ N (linea subiecta not.) Litt. Erm. Rhd. Pq. 
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22. Ὁκόσα δ᾽ ἐκχυμώματα ἢ φλάσματα ἢ σπάσματα 

ἢ οἰδήματα ἀφλέγμαντα. ἐξαρύεται αἷμα ἐκ τοῦ τρώ- 
ματος ἐς μὲν τὸ ἄνω τοῦ σώματος τὸ πλεῖστον, βραχὺ 

δέ τι καὶ ἐς τὸ κάτω. μὴ κατάντεα τὴν χεῖρα ἔχοντα 

ἢ τὸ σκέλος. τυιϑέμενον τὴν ἀρχὴν  χατὰ τὸ τρῶμα 898 

καὶ μάλιστα ἐρείδοντα, ἥκιστα τὰ ἄκρα, μέσως τὰ διὰ ὃ 

μέσου. τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ ἄνω τοῦ σώματος νεμό- 

μενον ἐπιδέσει, πιέξει" ἀτὰρ καὶ ταῦτα πλήϑει μᾶλλον 

ἢ ἰσχύι. μάλιστα δὲ τούτοισιν ὀϑόνια λεπτά, κοῦφα. 

μαλθϑακά, καϑαρά. πλατέα, ὑγιᾶ. ὡς ἂν ἄνευ ναρϑή- 10 
XOV' καὶ καταχύσει χρῆσϑαι πλέονι. 

28. Τὰ δ᾽ ἐκπτώματα ἢ στρέμματα ἢ διαστήματα 

ἢ ἀποσπάσματα ἢ ἀποκλάσματα ἢ διαστρέμματα, οἷα 
τὰ κυλλά, τὰ ἑτερόρροπα. ἔνϑεν μὲν ἐξέστη, cvvói- 

δόντα. Ox] δέ, συντείνοντα, ὡς ἐς τὰ ἐναντία ῥέπῃ is 
ἐπιδεϑέντα ἢ πρὶν ἐπιδεϑῆναι σμικρῷ μᾶλλον ἢ ὥστε 

ἐξ ἴσου εἶναι" καὶ τοῖσιν ἐπιδέσμοισι καὶ τοῖσι σπλή- 
νεσι xci τοῖσιν ἀναλήμμασι καὶ τοῖσι σχήμασι. κατα- 
τάσει, ἀνατρίψει, διορϑώσει. καταχύσει πλέονι. 

24. Τὰ δὲ μινυϑήματα, πολὺ προσλαμβάνοντα τοῦ τὸ 20 

1'Oz. V T7 qi. om. V ez (σπάσμ.) in raso loco V 
2 ἀφλέγματα V — ἐξαρείαται ΒΜ, ἐξάρη ἅτε V, ἐξαρύαται N, 
ἐξαρύεται Erotian. Gloss. p. 69, 10 Kl., Lind. Bosq. Pq., ἐξερύε- 
ται Litt., ἐξεργᾶται vulg., fortasse scribendum est ἐξέργ(είργ)ε- 
ται οἵ. περὶ ἀγμῶν c. 48 — 4 κατάντη codd., -εα Bosq. 6 post 
μάλιστα add. τὰ BV 8 ἐπιδέσι πιέξι B 9 τουτέοισι B, -v 
MV 10 μαλακὰ V ὑγιέα M 11 καταχύσι B πλέον BV 

14 κοιλα B, xvi& V ὅϑεν pro ἔνϑεν J, Gal. comm. 889, 
Litt. PqQ. μὲν om. M ἔξυνδίδ. M, ἐνδίδ. B!, cvv ss. B? 
15 ὕπη codd., scripsi 0xy δέ... ῥέπῃ om. V Évvesiv. M 

ῥέπεί M [1 τοῖσι B καὶ τ. σπλ. om. V — 18 τοῖσι B, roig V 
καταστάσει M 19 post διορϑ'. add. σπληνεσι ἐπιδέσμοισι 

ἄναληψι ϑεσι B ταῦτα καὶ ταχύσει πλείονι M, κατὰ ταῦτα καὶ 
καταχύσει ταῦτα πλείονι V ταῦτα om. B Gal. comm. 890 
πλείονι. codd. 20 μὴ pro πολὺ V 
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ὑγιέος ἐπιδεῖν, ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς τὰ συντακέντα. πλέον 
332 ἢ αὐτόματα ἐμι νύϑει, ἀλλοίῃ τῇ ἐπιδέσει παραλλάξαντα 

1 

ἐκκλίνῃ ἐς τὴν αὔξησιν καὶ ἀνάπλασιν τῶν σαρκῶν 

ποιήσηται. βέλτιον δὲ xol τὰ ἄνωθεν οἷον χνήμης 

5 χαὶ τὸν μηρὸν καὶ τὸ ἕτερον σκέλος τὸ ὑγιὲς συνεπι- 

δεῖν, ὡς ὁμοιότερον ἢ καὶ ὁμοίως ἐλινύῃ καὶ ὁμοίως 
τῆς τροφῆς ἀποκλείηται καὶ δέχηται. ὀϑονίων πλήϑει. 

μὴ πιέξει. ἀνιέντα πρῶτον τὸ μάλιστα δεόμενον καὶ 

ἀνατρίψει χρώμενον δαρκούσῃ. xci καταχύσει" ἄνευ 

οναρϑήκχων. | 
88. 20. Τὰ δὲ ἑρμάσματα καὶ ἀποστηρίγματα, οἷον στή- 

1 

UL, πλευρῇσι. κεφαλῇ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα τοιαῦτα, 

τὰ μὲν σφυγμῶν εἵνεκεν, ὡς μὴ ἐνσείηται. τὰ δὲ καὶ 
τῶν διαστασίων τῶν κατὰ τὰς ἁρμονίας ἐν τοῖσι κατὰ 

τὴν κεφαλὴν ὀστέοις ἐρεισμάτων χάριν ἐπί τε βηχῶν 

ἢ πταρμῶν ἢ ἄλλης κινήσιος. οἷα τὰ κατὰ ϑώρηκα 

σι 

καὶ κεφαλὴν ἀποστηρίγματα γίνεται. τούτων ἁπάντων 

αἱ αὐταὶ συμμετρίαι τῆς ἐπιδέσιος" ἧ γὰρ τὰ σίνη. 

1 τε ὡς B, τε del. B?, ἕως τὰ om. B!V, ss. B? ἕυντ. M 
1. 9 misovo ῃ αὐτοματαὰ ἐμ. B! mut. in πλεον ἢ 060v coto 

ἐμ. B5 ἐμινύϑη M, EE corr. ex -üeu  πλησϑέντα 1 

ἐμίνυϑεν Rhd. 2 ἢ o440t τη εξ εἐπειδεσι B!, ss. et τη εξ del. B? 
ἕξει pro ézi0. V 8 ἐκκλίνει M — ante ἀναπλ. add. τὴν M 

4 χνήμῃ x. t. μ.. μηρῷ δὲ x. τ. &. cx. Rhd. 5 τῶν μηρῶν V 
τὸ ὑγιὲς BM V, τῷ ὑγιεῖ vulg. PqQ.. 6 3 ἐλ. V 1 καϑὰ 

ἐνδέχεται Rhd. 8 ἐν ἕξει pro πιέξει V — Asóu. V 9 χρώ- 
μένος B σαρκουσει ἸΕΡΡΈΨΙΩΙ ἑρμέσμ. Β 12 τοῖσι ἄλλοισι Μ 
18 εἴν. om. M τὰ δὲ ante ἐπί τε f. (15) transp. Rhd. 14 δια- 
στάσιων (sic) DHK, -ηων V, -sov vulg. 1 ὀστέων M ἐρεί- 
σιος Rhd. ἐπεί M βήχεων ΒΜ 16 πταρμέων ΒΜ οἷον 
M οἵας οὖν pro οἷα τὰ Rhd. 17 γίγν. Μ ἀποστηρ. γίν. om. 
Rhd. τούτων V, τουτέων cet. ἁπάντων om. M, Gal. cit. 923 

18 αἱζάυται B, ss. Β' ξυμμ. codd. ἐπιδέσεως ΝΜ εἶ pro ἣ B 
post ἡ add. μὲν M τασι ἢ B 



KAT' IHTPEION 24. 25 45 

μάλιστα πεπιέχϑαι" ὑποτιϑέναι οὖν εἴριον μαλθακὸν 

ἁρμόξον τῷ «τάϑει᾽" ἐπιδεῖν δὲ μὴ μᾶλλον πιεξεῦντα ἢ 

ὥστε τοὺς σφυγμοὺς μὴ ἐνσείειν μηδὲ μᾶλλον ἢ ὥστε 

τῶν διεστηκότων τὰ ἔσχατα τῶν ἁρμονιῶν συμψαύειν 

ἀλλήλων, μηδὲ τὰς βῆχας καὶ τοὺς πταρμοὺς ὥστε 

κωλύειν, ἀλλ: ὥστε ἀποστήριγμα εἶναι ὡς μήτε δια- 

ναγκάζηται μήτε ἐνσείηται. 

1 μάλιστα δεῖ pro τὰ σίνη μάλ. V πεπιέχϑω Rhd. ὑπο- 

τίϑεμεν B, ὑπότινος V οὔήριον B, ss. B? οὖν om. Υ εἴριον 
om. et post μαλϑ'. add. τι M Litt. Pq. 2 δὲ om. V ἢ post 
zusf.om. codd. 2.3 ἢ 6. Gal.comm. 924, vulg. 3 ἐνσείεσϑαι M 

8--  ἐνσείεσϑαι, p τὰς didovdottis τῶν ἁρμονίων ψαύειν 
τὰ ἔσχ. ἀλλήλων: μήτε ἀμφὶ τοῖσι πταρμοῖσι. καὶ βηξίν" ἀλλωστε 

&zocr. M — 6 καὶ pro ὡς M 7 σείηται V, “δειηται B, ss. B? 
post ἐνσείηται add.: ὀστέων φύσις: δαχτύλων μὲν ἁπλᾶ καὶ 

ὀστέα καὶ ἄρϑρα BV (init. Mochlici) 



ΠΕΡῚ ATMQ9N. 

III, 412 L. 1. "Eyoijv τὸν ἰητρὸν τῶν ἐχπτωσίων τε xcl κατηγ- 

μάτων ὡς ἰϑύτατα ποιεῖσϑαι τὰς κατατάσιας" αὕτη γὰρ 
e , , ^ , ΄' , ^ - ^ - 2 M 

ἡ δικαιοτάτη φύσις. ἣν δέ τι ἐγκλίνῃ ἢ τῇ ἢ τῇ. ἐπὶ 
' * Qc! 2 34 / * er RE D * 3,08 x 

5 τὸ πρηνὲς ῥέπειν: ἐλάσσων γὰρ ἣ ἁμαρτὰς ἢ ἐπὶ τὸ 
er [11 P 3 ' , 9 $9 2 
ὕπτιον. οἵ μὲν ovv μηδὲν προβουλεύονται, οὐδὲν ἐξ- 

, ς den * e ΟΕ. ^ 2 ἁμαρτάνουσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ᾽ αὐτὸς γὰρ ὁ ἐπιδεό- 

414 μενος τὴν χεῖρα ἀπορέγει, οὕτως | ὑπὸ τῆς δικαίης φύ- 

σιος ἀναγχαζόμενος. οἱ δὲ ἰητροὶ σοφιζόμενοι δῆϑεν 

10 ἔστιν οἱ ἁμαρτάνουσιν. 
Σπουδὴ μὲν οὖν οὐ πολλὴ χεῖρα κατεηγυῖαν χει- 

ρίσαι. καὶ παντὸς δὲ ἰητροῦ. ὡς ἔπος εἰπεῖν. ἀν- 

ἀγκάξζομαι δὲ πλείω γράφειν περὶ αὐτῆς. ὅτι οἶδα 

ἰητροὺς σοφοὺς δόξαντας εἶναι ἀπὸ σχημάτων χει- 
ἢ , 2 , , , τ 9 , 3 ^ 2 A 

15 Q0g ἐν ἐπιδέσει. ἀφ᾽ ὧν ἀμαϑέας αὐτοὺς ἐχρῆν Óo- 

xtiv εἶναι. ἀλλὰ γὰρ πολλὰ οὕτω ταύτης τῆς τέχνης 

κρίνεται" τὸ γὰρ ξενοπρεπὲς οὔπω συνιέντες. εἰ χρη- 

στόν, καὶ μᾶλλον ἐπαινέουσιν ἢ τὸ σύνηϑες. ὃ ἤδη 

3 ποιέεσθαι ut solent codd. τ. κατατάσιας (καταστάσ. V) 
z. MV «vro B, " add. Β΄, evi; M 4 éxx4. V. 4. ἐπὶ 
τὸ πρὴ in raso loco, veg ρέπειν et ab ead. m. i. m. et a man. 
3 ss. B 5 ἀαμαρτάσης η ἐπὶ B, corr. B? 6 οἱ BM προ- 
βουλεύοντες B ἴ πουλὺ M επιδεόμ. B!, mut. in ἐπιδησό- 
μενος B?, yo. καὶ ἐπιδησόμενος i. m. ead. m. M (cf. Gal. comm. 
XVIII, 2, 337) 10 ἐστὶν οἱ BM, ἐστὶν ἄρα ἐφ᾽ οἷς ἀμ. Erm. 
Pq. ex Parr. DMNFHIJK ἁμαρτάνουσι V 11 οὐ om. V 

κατηγυῖαν ΒΜ, κατξηγ. Bosq. 13 ante πλ. add. ἐγὼ 
codd. rec. Pq., om. BMV αὐτέης B, -£ov MV 14 σοφοὺς 
om. V 15 αὐτέους ... δοκέειν codd. 16 ἄλλα BM, ex 
&ÀA& V οὕτως B τῆς τέχνης ταύτηςω V 11. 18 οὐ ξυνιένταις 
εἰς χρ. καὶ μᾶλλ. B, καὶ om. cet. 17 ξυν. V 18 ξύνηϑες V 
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οἴδασιν ὅτι χρηστόν, καὶ τὸ ἀλλόκοτον μᾶλλον ἢ τὸ 

εὔδηλον. ῥητέον οὖν ὁπόσας ἐϑέλω τῶν ἁμαρτάδων 

τῶν ἰητρῶν τὰς μὲν ἀποδιδάξαι, τὰς δὲ διδάξαι περὶ 

τῆς φύσιος τῆς χειρός" καὶ γὰρ ἄλλων ὀστέων τῶν 

χατὰ τὸ σῶμα δίδαγμα ὅδε ὁ λόγος ἐστίν. 1. 5 

2. Τὴν μὲν οὖν χεῖρα, περὶ οὗ ὃ λόγος, ἔδωκέ τις 416 

ἐπιδῆ σαι καταπρηνέα ποιήσας. ὁ δὲ ἠνάγκαξεν οὕτως 418 

ἔχειν, ὥσπερ οἱ τοξεύοντες, ἐπὴν τὸν ὦμον ἐμβάλλω- 
σιν, καὶ οὕτως ἔχουσαν ἐπέδει. νομίζων ἑωυτῷ εἶναι 

τοῦτο αὐτῇ τὸ κατὰ φύσιν" καὶ μαρτύριον ἐπήγετο τά 10 

τε ὀστέα πάντα τὰ ἐν τῷ πήχει, ὅτι ἰϑυωρίην ἔχει 
/ 7 ς er 9 ^ 3 (y M 

κατάλληλα. τήν τε ὁμοχροίην, ὅτι αὐτὴ xo ἑωυτὴν 
^ , , ?f er i P 2» 2f , A τὴν ἰϑυωρίην ἔχει οὕτω καὶ ἐκ τοῦ ἔξωϑεν μέρεος καὶ 

2 -» e 3 2! N M , S ^ ἐκ τοῦ ἔσωϑεν. οὕτω δ᾽ ἔφη καὶ τὰς δσάρχας καὶ τὰ 
νεῦρα πεφυκέναι. καὶ τὴν τοξικὴν ἐπήγετο μαρτύριον. 15 

ταῦτα λέγων καὶ ταῦτα ποιέων σοφὸς ἐδόκει εἶναι" 

τῶν δὲ ἄλλων τεχνέων ἐπελελήϑει, καὶ ὁπόσα ἰσχύι 

ἐργάζονται καὶ ὅσα τεχνήμασιν. οὐκ εἰδώς. ὅτι ἄλλο 
2 x M. ^ , - , , M 3 - 9 - ἐν ἄλλῳ τὸ χατὰ φύσιν σχῆμά ἐστιν, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 

4 4 4 

ἔργῳ ἕτερα τῆς δεξιῆς χειρὸς σχήματα κατὰ φύσιν ἐστὶν so 

χαὶ ἕτερα τῆς ἀριστερῆς, ἢν οὕτω τύχῃ. ἄλλο μὲν γὰρ 

1 ἔτι B μᾶλλον om. MV 2 óx.codd., post ὁπ. add. ἂν 
HPq.,ss. B? ἐθέλων B 5 ante περὶ e codd. rec. ἄρξομαι δὲ 
Pq. om. BMV 4 post γὰρ add. καὶ τῶν B* 5 ἐστί V 
6 uiv om. B ἐδόκεε MV 7 καταδῆσαι MV καταπρ. Β΄, κατα 
lineola del. Β' ὁ δ᾽ MV 8 ἐμβάλωσιν M, ἐκβάλλωσι V 
9 ἐπειδεῖν D!, corr. B? αὐτὸ pro ἑωυτῷ Erm. 10 vo B!, 
τοῦτο B? αὐτέῃ codd. 10. 11 τά ys V 11 ἅπαντα MV 
τὰ post πάντα om. B εἰϑυωρ. &yst ουτω καὶ εκ vov καταλΆ. sure 
B! ovro ... vov et εἰχε del. B? (9. κατάλλ. εἶχε MV 12 ἑαυ- 
τὴν V 13 τὴν om. B 14 sic. Β δὲ ἔφη MV 16 ante 
λέγων add. δὲΒ ἐδόκεεν MV 11 ἐπελελήϑη V x. codd. 
18 ὁκόσα M V 19 σχῆμα ἐστὶ V αὐτέων 20 ἐστὶ V 
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420 σχῆμα ἐν  ἀκοντισμῷ κατὰ φύσιν, ἄλλο δ᾽ ἐν σφενδο- 

οι 

10 

νήσει. ἄλλο δ᾽ ἐν λιϑοβολήσει. ἄλλο ἐν πυγμῇ, ἄλλο 
9 n [A c ΄ 3. s , 9 , 2 ἐν τῷ ἐλινύειν. ὁπόσας δ᾽ ἄν τις τέχνας ἐρευνήσῃ. οὐ 
^N 3 M - M M à , 9 ^ , 

τὸ αὐτὸ σχῆμα τῶν χειρῶν κατὰ φύσιν ἐστὶν [καὶ] ἐν 

ἑχάστῃ τῶν τεχνέων, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄρμενον, ὃ ἂν ἔχῃ 

ἕχαστος. καὶ πρὸς τὸ ἔργον, ὃ ἂν ἐπιτελέσασϑαι ϑέλῃ, 

σχηματίζονται αἱ χεῖρες. τοξικὴν δὲ ἀσκέοντι εἰκὸς τοῦτο 

τὸ σχῆμα κράτιστον εἶναι τῆς ἑτέρης χειρός" τοῦ γὰρ 

βραχίονος τὸ γιγγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πήχεος βαϑμίδι ἐν 
τούτῳ τῷ σχήματι ἐρεῖδον ἰϑυωρίην ποιεῖ τοῖσιν ὀστξοισι 

τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος. ὡς εἰ £v εἴη τὸ πᾶν. καὶ 

ἡ ἀνάκλασις τοῦ ἄρϑρου τέταται ἐν τούτῳ τῷ σχήματι. 

εἰκὸς οὖν οὕτως ἀκαμπτότατόν τε καὶ τετανώτατον εἶναι 

τὸ χωρίον καὶ μὴ ἡσσᾶσϑαι μηδὲ συνδιδόναι ἑλκομένης 

492 τῆς νευρῆς ὑπὸ τῆς δεξιῆς χειρός" | καὶ οὕτως ἐπὶ 

16 

20 

πλεῖστον uiv τὴν νευρὴν ἑλκύσει, ἀφήσει δὲ ἀπὸ στε- 

ρεωτάτου καὶ ἀϑροωτάτου" ἀπὸ τῶν τοιούτων γὰρ 

ἀφεσίων τῶν τοξευμάτων ταχεῖαν καὶ αἱ ἰσχύες καὶ τὰ 

μήκεα γίνεται. ἐπιδέσει δὲ καὶ τοξικῇ οὐδὲν κοινόν. 

τοῦτο μὲν γάρ. si ἐπιδήσας ἔχειν τὴν χεῖρα οὕτως 

1 δ᾽ om. B σφενδόνηισι M, -vqow V 2 λυϑοβολήσεν 
Β, πβόληισι M, Pang V, -βολίῃσιν vulg. 3 ἐλλ. V δὰ. codd., 
ὁκόσα (ς ss. m. 3) B εὕροι ἐν ἥσιν codd., scripsi ἐρευνήσῃ 
3—5 ,eUpoL, ἐνγοέοι οὐ τὸ α. Gy. τ. χ. κι φ. εἶναι! ἐν ἐπ. v. τ. Litt, 
ἐννοήσῃ, εὕροι ἂν ὅτι οὐ τὸ α. Gy. T. 4. κ. φ. ἐστι ἐν £m. τ. τ. 
Erm.; Pq. nihil mutat nisi quod puncto post ἐστίν posito ex ἀλλὰ 
facit ἄλλα: duas igitur distinguit sententias, quarum priorem ex- 
clamationem esse vult. χειρέων codd., -οῶν Pq. 6 ἣν B!, ss 
ἂν B? 8 τοῦτο pro rob MV 9 γιγλυμοειδὲς MV, alterum 
y 85. ead. m. Β πήχεως hic et 11 M et ut solet V βαϑμήδει 
Β 10 τουτέῳ codd. ποιέει B, -éew MV τοῖσι(»ν B 
11 sí om. B!MV, add. B? ἐνείη V 19 τετασϑαι B! mut. 
in κέχλασϑαι B?, κέκλασται MV, scripsi τέταται τουτέῳ codd. 

14 μὴ δὲ £vvà. V 17 τοιουτέων codd. 19 γίγνεται B, 
γίνονται V 20 ro? pro τοῦτο MV εἶ om. MV οὔτω MV 
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ἐκέλευεν, πόνους àv ἄλλους πολλοὺς προσετίϑει, μέζονας 
τοῦ τρώματος. τοῦτο δ᾽ εἰ συγκάμψαι ἐκέλευεν, οὔτε 
τὰ ὀστέα οὔτε τὰ νεῦρα οὔτε αἱ σάρκες ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ 
3 , 3 ' x - μ᾽ , ^ 

ἐγίνοντο, ἀλλὰ ἄλλῃ μετεχοσμεῖτο ἂν κχρατέοντα τὴν 

ἐπίδεσιν. χαὶ τί ὄφελός ἐστι τοξικοῦ σχήματος; καὶ s 

ταῦτα ἴσως οὐκ ἂν ἐξημάρτανε σοφιζόμενος, εἰ εἴα τὸν 

τετρωμένον αὐτὸν τὴν χεῖρα παρασχέσϑαι. 
9. "4iÀog δ᾽ αὖ τις τῶν ἰητρῶν ὑπτίην τὴν χεῖρα 

δούς. οὕτω κατατείνειν ἐχέλευσε χαὶ οὕτως ἔχουσαν 

ἐπέδει τοῦτο νομίζων τὸ κατὰ φύσιν εἶναι τῷ τε χροὶ 10 
4 

σημαινόμενος x«i τὰ ὀστέα νομίζων κατὰ φύσιν εἶναι 

οὕτως, ὅτι φαίνεται τὸ ἐξέχον ὀστέον τὸ παρὰ τὸν 
΄ ee ' , 2s 3 

καρπόν, ἡ ὁ σμικρὸς δάκτυλος. xcv ἰϑυωρίην εἶναι 

τοῦ ὀστέου. ἀπ᾿’ ὕτευ τὸν πῆχυν οἱ ἄνϑροωποι με- 424 

τρέουσιν. ταῦτα μαρτύρια ἐπήγετο. ὅτι χατὰ φύσιν i5 
e » S 27 ἘΣ , 2 M - ; 

οὕτως ἔχει. καὶ ἐδόχει εὖ λέγειν. ἀλλὰ τοῦτο μέν, εἶ 

ὑπτίη ἡ χεὶρ κατατείνοιτο, ἰσχυρῶς πονοίη ἄν" γνοίη 

δ᾽ ἄν τις τὴν ἑωυτοῦ χεῖρα κατατείνας. ὡς ἐπώδυνον 

τὸ σχῆμα. ἐπεὶ χαὶ ἀνὴρ ἥσσων χρέσσονα διαλαβὼν 

οὕτως ἐν τῇσιν ἑωυτοῦ χερσίν. ὡς κλᾶται ὃ ἀγκὼν 30 
er 2 μ᾿} e 2 , - 2 δΥ , 2 , ὕπτιος, ἄγοι ἂν ὅπῃ ἐθέλοι" οὔτε γὰρ sl ξίφος ἐν ταύτῃ 
τῇ χειρὶ ἔχοι, ἔχοι ἂν ὅ τι χρήσαιτο τῷ ξίφει" οὕτω 

1 ἐκέλευε Litt., ἔμελλεν codd. πολλοὺς ἄλλ. V μείξ. codd. 
2 δὴ pro δ᾽ εἰ V συγκάψαι ΒΗ ἐκέλευσε B, -Àeve Μ 8 αὐτέῳ 
codd. 4 ἂν om. codd., τὰ pro ἂν B, mut. in μὴ B? 6 αὐτὰ 
B!, τ praefixit B? 8 αὖτις M τὸν ἰητρὸν M 9 ἐχέλευεν 
M, ἐκέλευε V 10. 11 τῷ... φύσιν εἶναι punctis circumscr. 
Β 18 5 V 14 ἀφ᾽ ὁκοίου vs vulg., τε om. B, ἀφ᾽ óc£ov 
Litt., scripsi ἀπ᾽ ὕτευ, cf. infra 50,9 μετρέουσι V — 15 ante 
ue«or.add. τὰ vulg; om. BMV — 16 ἐδόκεε MV ευλογειν B 

11 ἡ χεὶρ ὁ. ὑπτία MV πον. ἄγνοίη B, ss. B? 18 καϊτεινας B 

19 χρεισσον B, ss. B* 20 εὖ pro ἐν DFHIJKN Litt. Pq. ὥστε 
Wb. 21 ὅποι V, ὅπῃ cet. οὔ τι Wb. ἢν Β 22 cysi pro 
priore ἔχοι Β οὕτως B 

ἩΤΡΡΟΟΒΑΤΕΒ II. 4 
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βίαιον τοῦτο τὸ σχῆμά ἐστιν. τοῦτο δέ. εἰ ἐπιδήσας 
, , - , acp , , 

τις ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ἐῴη. μέζων μὲν πόνος, εἶ 

περιίοι. μέγας δὲ καὶ εἰ κατακέοιτο. τοῦτο δέ, εἰ συγ- 

χάμψαι τὴν χεῖρα. ἀνάγκη τούς τε μύας καὶ τὰ ὀστέα 
EA - p4 3 Δ M M , Y H " 72 
ἄλλο σχῆμα ἔχειν. ἠγνόει δὲ καὶ τάδε τὰ ἐν τῷ Gyn- 

ματι χωρὶς τῆς ἄλλης λύμης. τὸ γὰρ ὀστέον τὸ παρὰ 

τὸν καρπὸν ἐξέχον, τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάχτυλον. 

τοῦτο μὲν τοῦ πήχεός ἐστι τὸ δ᾽ ἐν τῇ συγχάμψει 

ἐόν, ἀπ᾿ ὅτευ τὸν πῆχυν οἱ ἄνϑοωποι μετρέουσιν., τοῦτο 

426 δὲ | τοῦ βραχίονος ἡ κεφαλή ἐστιν. ὁ δὲ ὥετο τὠυτὸ 
11 

15 

20 

ὀστέον εἶναι τοῦτό vc χἀκεῖνο᾽ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι. 

ἔστιν δὲ ἐκείνῳ τῷ ὀστέῳ τὠυτὸ ὁ ἀγκὼν καλεόμενος. 

ὃν ποτὶ στηριζόμεϑα. οὕτως οὖν ὑπτίην ἔχοντι τὴν 

χεῖρα τοῦτο μὲν τὸ ὀστέον διεστραμμένον φαίνεται, 
τοῦτο δὲ τὰ νεῦρα τὰ ἀπὸ τοῦ καρποῦ τείνοντα ἐκ 

τοῦ ἔσω μέρεος καὶ ἀπὸ τῶν δαχτύλων., ταῦτα ὑπτίην 

ἔχοντι τὴν χεῖρα διεστραμμένα γίνεται" τείνει γὰρ 

ταῦτα τὰ νεῦρα πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος ὀστέον. ὅϑεν 

ὁ πῆχυς μετρεῖται. αὗται τοσαῦται καὶ τοιαῦται αἱ 

ἁμαρτάδες καὶ ἄγνοιαι τῆς φύσιος τῆς χειρός. εἶ Ó' ὡς 

ide V Ὁ 2 ufoM 83 gepyudiput V 4 post ἀνάγκη 
neque συνάγειν, quod vulgo fertur, neque πᾶσα, quod pro illo 
intulerunt Litt. et Pq. ex FHIJEN, legitur in BMV ἀνάγκη 

ἡάγι, (ἀνάγκη iteratum) τούς Μ ὅ ἔζειν B, ss. ΒΓ καὶ 
τάδε om. B!, add. Β5 6 λδϑίμης M, 8s. ead. m. 7 τὸν ante 
σμυκρ. om. B 8 πήχεως MV 9 ἐὸν om. B', ss. B* 35 
üvsv B, ἀντὶ τῶν ἀφ᾽ οὗ i. m. B?, ἀπὸ τεῦ ΜΥ, ἀπό τευ Ῥα. 
μετρέουσι MV 10 rovrov B!, mut. in ταυτὸν B* 12 ἐστι, 
MV δ᾽ τὠυτὸν B, v add. B? 18 ov ΒΤ τῶν B*- AB τὸ 
ante ἀπὸ om. MV 16 εἴσω codd. i7 post τείνει add. τε 
MVB?, om. B! τείνεται Ῥα. 19 ó om. B!, ss. B* 
19. 20 αἱ ἀμ. αἱ ἁγνοίῃ τῆς p. Rhd. 20 εἰδὼς MV 
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ἐγὼ χελεύω χεῖρα κατεηγυῖαν κατατείνοι ttg, ἐπιστρέψει 

μὲν τὸ ὀστέον ἐς ἰϑὺ τὸ χατὰ τὸν σμιχρὸν δάκτυλον 

τὸ ἐς τὸν ἀγκῶνα τεῖνον. ἰϑυωρίην δὲ ἕξει τὰ νεῦρα 

T& ἀπὸ τοῦ καρποῦ πρὺς τοῦ βραχίονος τὰ ἄκρα τεί- 

νοντα᾽ ἀναλαμβανομένη δὲ ἣ χεὶρ ἕν παραπλησίῳ σχή- 5 
ματι ἔσται. ἐν ᾧπερ καὶ ἐπιδεομένη, ἄπονος μὲν ὃδοι- 

πορέοντι, ἄπονος δὲ καταχειμένῳ καὶ ἀκάματος. χκαϑ- 

ἕννυσθαι δὲ χρὴ τὸν ἄνϑρωπον οὕτως ὅπως ἧ τὸ 
ἐξέχον τοῦ ὀστέου πρὸς τὴν λαμπροτάτην τῶν zagsov- 
σέων αὐγέων, ὡς μὴ λάϑῃ τὸν χειρίζοντα év τῇ κατα- 10 

τάσει. εἶ ἱχανῶς ἐξίϑυνται. τοῦ ys μὴν ἐμπείρου 

οὐδ᾽ ἂν τὴν χεῖρα λάϑοι ἐπαγομένην τὸ ἐξέχον. ἀτὰρ 

«καὶ ἀλγεῖ μάλιστα κατὰ τὸ ἐξέχον ψαυόμενον. | 

4. Τῶν δὲ ὀστέων τοῦ πήχεος. ὧν μὴ ἀμφότερα 428 
χατέηγεν. ῥηίων ἡ ἴησις. εἶ τὸ ἄνω ὀστέον τέτρωται. 15 

καίπερ παχύτερον ἐόν: ἅμα μὲν ὅτι τὸ ὑγιὲς ὑποτε- 

ταμένον γίνεται ἀντὶ ϑεμελίου. ἅμα δὲ ὅτι εὐχρυπτό- 

τερον γίνεται. πλὴν ἧ τὸ ἐγγὺς τοῦ χαρποῦ᾽ παχεῖα 

γὰρ ἡ τῆς σαρχὸς ἐπίφυσις ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω. τὸ δὲ κάτω 

ὀστέον ἄσαρχον καὶ οὐκ εὐσύγκρυπτον x«l χατατάσιος 20 

ἰσχυροτέρης δεῖται. ἢν δὲ μὴ τοῦτο συντριβῇ. ἀλλὰ 
τὸ ἕτερον, ἐλαφροτέρη ἡ κατάτασις ἀρκεῖ. ἣν δὲ ἀμ- 

1 χκατηγυΐϊαν B, καταγ. M, κατεαγ. ἐπιστρέψαι ΒΜΥ 
4 πρὸ Β', c add. ΒΞ 1. 8 χαϑίνυσϑαι ΒΜ ὄκός M, óxóc V, 
óx.cet. 8 εἴη prog B 9 λαμπρότητατην B, την del. ΒΡ παρ- 
sovcóy BV 11 εἰ om. MV ἰἴϑυνται V 19. 18 ἁτὰορ.... 
ἐξέχον om. eodd. praeter BN ἄργεει B!, corr. B? 14 περὶ 
πήχεως tit. MV — 15 κατέηγε V ῥηίων scripsi, ῥα- codd. 
ἴσεις B ὧν pro εἰ Β΄, ἣν B? cet., scripsi εἰ τέτρωται BM V, 
τετρωμένον εἴη cet. codd. et vulg. 16 ὑποτεταγμ. ΒΒ 17 yiyv. 
B óà' MV 18 γίγν. Β ἡ B, εἰ cet. παχείη codd. 19 τῶ 
ἄνω M, τὰ à. V 20 εὐξ. B, ἐξυγήρυπτον M, &£vyx. V 
21 τοῦτο μὴ MV J Évvro. V 22 ἐλαφροτέρη MVB!, del. et 
φαυλοτέρη ss. B? ἡ post ἐλαφρ. del. B? ἀρκέει vulg. δ᾽ MV 

4 
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φότερα κατεήγῃ. ἰσχυροτάτης κατατάσιος δεῖται" παι- 

δίου μὲν γὰρ ἤδη εἶδον χαταταϑέντα μᾶλλον ἢ ὡς 

ἔδει. οἱ δὲ πλεῖστοι ἧσσον τείνονται ἢ ὡς δεῖ. χρὴ 
480 δ΄. ἐπὴν τείνωσι, τὰ ϑέναρα προσβάλλοντα | διορϑοῦν᾽ 

5 

1 eo 

e 1 

20 

ἔπειτα χρίσαντα κηρωτῇ μὴ πάνυ πολλῇ, ὡς μὴ περι- 

πλέῃ τὰ ἐπιδέσματα, οὕτως ἐπιδεῖν, ὅπως μὴ κατωτέρω 

ἄκρην τὴν χεῖρα ἕξει τοῦ ἀγκῶνος, ἀλλὰ σμικρῷ τινι 

ἀνωτέρω. ὡς μὴ τὸ αἷμα ἐς ἄκρον ἐπιρρέῃ, ἀλλὰ ἀπο- 
, ?r τῷ » » 3 ^ 3 ^ 

λαμβάνηται. ἔπειτα ἐπιδεῖν τῷ ὀϑονίῳ τὴν ἀρχὴν 

βαλλόμενος κατὰ τὸ κάτηγμα, ἐρείδων μέν, μὴ πιέζων 

δὲ κάρτα. ἐπὴν δὲ περιβάλῃ κατὰ τὠυτὸ δὶς ἢ τρίς, 
3. Ὁ P N » H , er e 2 ΑἹ M rr 

ἐπὶ τὸ ἄνω νεμέσϑω ἐπιδέων. ἵνα αἱ ἐπιρροαὶ τοῦ αἵμα- 

τος ἀπολαμβάνωνται" καὶ τελευτησάτω κεῖϑι. χρὴ δὲ 

μὴ μακρὰ εἶναι τὰ πρῶτα ὀϑόνια. τῶν δὲ δευτέρων 

ὀθονίων τὴν μὲν ἀρχὴν βάλλεσϑαι ἐπὶ τὸ κάτηγμα. 

περιβαλὼν δὲ ἅπαξ ἐς vOvró, ἔπειτα νεμέσϑω ἐς τὸ 
κάτω καὶ ἐπὶ ἧσσον πιέζων καὶ ἐπὶ μέζον διαβιβάσκων. 

ἕως ἂν αὐτῷ ἱκανὸν γένηται τὸ ὀϑόνιον ἀνάπαλιν 
δρομῆσαι κεῖϑι. ἵνα περ τὸ ἕτερον ἐτελεύτησεν. ἐν- 

ταῦϑα μὲν οὖν τὰ ὀθόνια ἐπ’ ἀριστερὰ ἢ ἐπὶ δεξιὰ 

ἐπιδεδέσϑω. ἢ ἐπὶ ὁπότερα ἂν συμφέρῃ πρὸς τὸ σχῆμα 
τοῦ χατήγματος x«i ἐφ᾽ ὑπότερα ἂν περιρρέπειν 

4 ταϑὲν ἄρα γγοτὰ ϑέν ΜΥ 0 ὅπ.Β ΜΥ, ὅκ. DFHIJKN, 
Gal. comm. 369 7 μικρω B καὶ pro rw. B'M V, καὶ 
lineola del. et τινι ss. Β' 8 ἀνωτέρω, τέρω in raso loco V 
&xoc(mut. in ἡ B?)v £zwoéy B post ἀπολαμβ. add. τὴν χεῖρα Β΄, 
del. B? 9 ἐπειδεῖ Β΄, v adser. B? ὀϑονίῳ in raso loco V 
10 post uiv add. ov MV, om. Β 11 περιβάλλει B, -Aàg V 

τὸ αὐτὸ B, có///|]Dvó M, τὸ ὠντὸ V 14 udxog B τὴν pro 
τῶν V 16 περιβάλλων B rovro B, τὸ αὐτὸ MV 17 μέζων 
M διαβιβρώσχων V 18 ὡς codd., seripsi ἕως 19 κεῖθι 
om. B!, adser. B? 21 ἡ B!, del. B? ὁπότ. B!, mut. in ὁκότ. 
B3, óx. cet. £vug. MV 22 χαταγματὸς B, κατεάγμ. MV 
ὁπ. B, óx. cet. post περιρρ. add. η B?, del. B? 
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συμφέρῃ. μετὰ δὲ ταῦτα σπλῆνας κατατείνειν χρὴ x&- 

χρισμένους κηρωτῇ ὀλίγῃ καὶ γὰρ προσηνέστερον καὶ 
εὐθετώτερον. ἔπειτα οὕτως ἐπιδεῖν τοῖσυν ὀθονίοισιν | 

ἐναλλάξ. ὃτὲ μὲν ἐπὶ δεξιά. ὁτὲ δὲ ἐπ’ ἀριστερά. καὶ 4382 

τὰ μὲν πλείω κάτωθεν ἀρχόμενος ἐς τὸ ἄνω ἄγειν, 

ἔστιν δ᾽ ὅτε καὶ ἄνωϑεν ἐς τὸ χάτω. τὰ δὲ ὑπόξηρα 
ἀκεῖσϑαι τοῖσι σπλήνεσι κυκλεῦντα, τῷ δὲ πλήϑει τῶν 

περιβολέων μὴ πᾶν ἀϑρόον συνδιορϑοῦντα, ἀλλὰ κατὰ 

μέρος. προσπεριβάλλειν δὲ χρὴ χαλαρὰ καὶ περὶ τὸν 
x«ozóv τῆς χειρός. ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε. πλῆϑος δὲ 

τῶν ὀϑονίων ἱκανὸν τὸ πρῶτον αἱ δύο μοῖραι. 

Ὁ. Σημεῖα δὲ τοῦ χαλῶς ἴητρευομένου ταῦτα καὶ 

ὀρϑῶς ἐπιδεομένου. εἰ ἐρωτῴης αὐτὸν si πεπίξκται. 
χαὶ εἶ φαίη μὲν πεπιέχϑαι, ἡσύχως δέ, καὶ μάλιστα εἶ 

κατὰ τὸ κάτηγμα φαίη" τοιαῦτα μὲν οὖν φάναι χρὴ 

πεπρηγμένα διὰ τέλεος τὸν ὀρθῶς ἐπιδεόμενον. σημεῖα 

δὲ τάδε τῆς μετριότητος" τὴν μὲν ἡμέρην. ἣν ἂν ἐπι- 

δεϑῆῇ. καὶ τὴν νύκτα δοκείτω αὐτὸς ἑωυτῷ μὴ ἐπὶ ἧσσον 

πεπιέχϑαι. ἀλλ᾽ ἐπὶ μᾶλλον. τῇ δὲ ὑστεραίῃ οἰδημάτιον 

ἐλθεῖν ἐς χεῖρα ἄκρην μαλθακόν" μετριότητος γὰρ 

σημεῖον τῆς πιέξιος. τελευτώσης δὲ τῆς ἡμέρης ἐπὶ 

ἧσσον δοχείτω πεπιέχϑαι, τῇ δὲ τρίτῃ χαλαρά σοι δο- 

1 ξυμφ. MV, &vugsost B, ss. ΒΞ 8 .τοισιῖ B, ss. Β2 τοῖσι 
ὀϑονίοισι M 4 ante ἐναλλ. vulg. add. ὡς, om. Β ἐν ἄλαξ B 

ὅτε bis V 6 ἔστι V ὑπόξηρα vulg., ὑπόξυρα BM V 
* ἀκέε. codd., βοηϑεῖσϑαι i. m. B? κυκλεῦντας codd., -re Bosq. 

τε pro δὲ Β 8 ξυνδ. BM, ξυνδιορϑροῦντα V 12 ἐητρευ- 
μένου MV ταῦτα del. Erm. 18 o(0 V)oog B'!M V, corr. B? 
πεπίεχϑαι B! -x»r- B* 14 εἰ DFHIJK, ἣν BMV 15 τοίνυν 
pro μὲν ov MV 16 πεπραγμ. B 11 ταῦτα M V 18 δοκεῖ 
τῶ(ι M) MV αὐτὸς om. MV 19 ἀλλ᾽ ἔτι wu. BMV, καὶ post 
ἔτι ss. Β' δ᾽ oov. ΜΥ 21 post πίεξιος add. cov M V; σοι Exm. 

22 δοκεῖ τωι M, δοκείτω, acc. in raso l V χαλαρασοι B!, 
mut. in χαλαρά οἱ B?, χαλαρὰς οἱ M δοκεῖ τωι M 

5 

[2 0 

ἘΦ e 
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κείτὼ εἶναι τὰ ἐπιδέσματα. καὶ ἣν μέν τι τούτων τῶν. 

εἰρημένων ἐλλείπῃ, γινώσκειν χρὴ ὅτι χαλαρωτέρη ἡ 
484 ἐπίδεσις τοῦ μετρίου" ἢν δέ τι | τῶν εἰρημένων zÀso- 

1 

1 

5 

e 

σι 

wétn, γινώσκειν χρὴ ὅτι μᾶλλον ἐπιέχϑη τοῦ μετρίου" 

χαὶ τούτοισι σημαινόμενος τὸ ὕστερον ἐπιδέων ἢ χα- 

λᾶν μᾶλλον ἢ πιέζειν. ἀπολύσαντα δὲ χρὴ τριταῖον 
ἐόντα, κατατεινάμενον καὶ διορϑωσάμενον (αὗτις ἐπι- 

δῆσαι") xiv μετρίως τὸ πρῶτον τετυχήκῃς ἐπιδήσας. 

ταύτην τὴν ἐπίδεσιν χρὴ ὀλίγῳ μᾶλλον ἢ ἐχείνην πι- 

ἕσαι. βάλλεσϑαι δὲ χρὴ τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸ κάτηγμα, 

ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον᾽ ἣν μὲν γὰρ τοῦτο πρότερον 

ἐπιδέῃς. ἐξείργαται ἐκ τούτου οἱ ἰχῶρες ἐς τὰς ἐσχα- 

τιὰς ἔνϑα καὶ ἔνϑα' dv δέ τι ἄλλο πρότερον πιέξης. 
ἐς τοῦτο ἐξείργαται ἐκ τοῦ πιεχϑέντος. ἐς πολλὰ δ᾽ 

εὔχρηστον τοῦτο συνιέναι. οὕτως οὖν ἄρχεσϑαι μὲν 

«lel χρὴ τὴν ἐπίδεσιν καὶ τὴν πίεξιν ἐκ τούτου τοῦ 
χωρίου. τὰ δ᾽ ἄλλα κατὰ λόγον. ὅσῳ ἂν προσωτέρω 

ἀπὸ. τοῦ χατήγματος ἀγάγῃς. ἐπὶ ἧσσον τὴν πίεξιν 
ποιεῖσϑαι. χαλαρὰ δὲ παντάπασιν μηδέποτε περιβάλ- 

480 λειν, ἀλλὰ προσπεπτωχότα. | ἔπειτα δὲ πλείοσιν ὁϑο- 

21 νίοισι, χρὴ ἐπιδεῖν ἑκάστην τῶν ἐπιδεσίων. ἐρωτώμενος 
δὲ φάτω ὀλίγῳ μᾶλλόν οἱ πεπιέχϑαι ἢ τὸ πρότερον, 

^1 χὴν M, κ᾿ ἣν V post μὲν add..&v B!, del. B? 9 ἐλ-: 
Amy MV. ὅτι om. MV ἡ N, om. BMV 3 δ᾽ “ἕτι MV 
4 χρὴ yw. MV. 5 τουτέοισι BMV ὁ ἀπολύσ. B!, mut. in ἐπιλ. B? 

1 αὖτις ἐπιδῆσαι om. codd., add. Litt., cf. infra in fine huius 
cap. 8 jv pro xj» B κατάτυχῃς MV 12 ἐξαρίαντε D, ἐξ- 
ἀρείαται M bis, ἐξαρειᾶται V, & supra εἰ scr. V?, scripsi ἐξείρ- 

yore 14 ἐξαρίάτε B, v ss. B?, ἐξαρειᾶται V 15 rovro B, 
τὸ pro τοῦτο MV ξυνιέναι BMV 16 «e B τουτέου MV 

11 ὡς ἂν codd., ὅσῳ ἂν hhd. 19 ποιέε. ΜΥ͂ παντά- 
πασιΐ 20 πλείοσι M 21 ἑκαστη B 
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καὶ μάλιστα φάτω κατὰ τὸ κάτηγμα. καὶ τἄλλα κατὰ 
΄ E V9 CT N - / NI 9 n - E ν᾿ λόγον" καὶ ἀμφὶ τῷ οἰδήματι καὶ ἀμφὶ τῷ πονεῖν καὶ 

ἀμφὶ τῷ ῥηίξειν κατὰ λόγον τῆς προτέρης ἐπιδέσιος 
, SUN Ν᾿ - 5 Z , e ΄ 

γινέσϑω. ἐπὴν δὲ τριταῖος 5. χαλαρώτερά οἱ δοκχξίτωῳ 

εἶναι τὰ ἐπιδέσματα. ἔπειτα ἀπολύσαντα χρὴ αὖτις 

ἐπιδῆσαι ὀλίγῳ μᾶλλον πιέζοντα καὶ ἔν πᾶσι τοῖς ὁϑο- 

νίοισιν οἵσιπερ ἤμελλεν ἐπιδεῖσθαι. καὶ ἔπειτα πάντα 

αὐτὸν ταῦτα καταλαβέτω, ἅπερ καὶ ἐν τῇσι πρώτῃσι. 
περιόδοισι τῶν ἐπιδεσίων. 

0. ᾿Επὴν δὲ τριταῖος γένηται. ἑβδομαῖος δὲ ἀπὸ τῆς 
πρώτης ἐπιδέσιος. ἣν ὀρϑῶς ἐπιδέηται. τὸ μὲν οἴδημα 
3 M - Nr 5. δὰ - , , ἢ S , ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ ἔσται. οὐδὲ τοῦτο λίην u£ye τὸ ὃ 

ἐπιδεόμενον χωρίον iv πάσῃσι τῇσιν ἐπιδέσεσιν ἐπὶ 
λεπτότερον xcl ἰσχνότερον εὑρεϑήσεται. ἐν δὲ τῇ 
c / ' , ' M M 3 / N , ἑβδόμῃ καὶ πάνυ λεπτὸν x«i τὰ ὀστέα τὰ κατεηγότα 

ἐπὶ μᾶλλον κινεύμενα καὶ εὐπαράγωγα ἐς κατόρϑωσιν. 

καὶ ἣν pj ταῦτα τοιαῦτα, κατορϑωσάμενον χρὴ ἐπιδῆσαι 
ς Ψ ΤᾺ 3 , - , » N , 

ὡς ég νάρϑηκας. ὀλίγῳ μᾶλλον πιέσαντα ἢ TO πρότε- 

ρον, ἣν μὴ πόνος τις πλείων ἡ ἀπὸ τοῦ οἰδήματος τοῦ 

ἐν ἄκρῃ τῇ χειρί. ἐπὴν δ᾽ ἐπιδήσῃς τοῖσιν ὀϑονίοισιν. : 

τοὺς νάρϑηκας περιϑεῖναν χρὴ καὶ περιλαβεῖν ἐν τοῖσι 

δεσμοῖσι ὡς χαλαρωτάτοισι. ὁπόσον ἠρεμεῖν, ὥστε μη- 

1 τὰ ἄλλα MV ροβὺ τἄλλα add. δὲ B?M V, om. B! 
2 πονέειν codd. 2. ὃ τὸ οἴδημα... τὸ πον... .τὸ Q. V 4 γε- 

νέσϑω B, γέἕν. V ἐπὴν ut saepius V ὅ ἐπὶ τὰ M αὖτις Β', 
ἀὖϑις ΒΜΥ 6 ἐν om. Erm. τοῖσιν MV {1 éu. V. καὶ ἐπὶ 
τὰ B 1.8 αὐτὸν πάντα V 8 ταῦτα om. V, ταὐτὰ Erm. 
10 ἐπ᾽ ἣν Μ τριταιος Β΄, mut. ἴῃ πεμπταῖος B? ante ἐβδ. add. ἢ B 

ἐβὸ. δεῖ B', mut. in ἑ. δὲ B? — 13 ἤασησι B, ss. B? 14 ante 
Aezmv. àdd. τὸ MV, om. Β ἐπιλεπτ. B!, mut. in ἔτι λεπτ. B? 
καὶ icyv. om. B!, ss. B? 18 ..6m pro ὡς ἐξ B πιέσαντας 
BM 19 πλεῖον BM 20 δὲ V τοῖσι ὀϑονίοισι B, coici 
M, ó&ovioiw V 91 ἐν reiecit Erm. 22 δεσμοῖσιν MV 
χαλαρωτάτοισιν M V ὁπ. scripsi, óx. codd. ἠρεμέειν codd. 
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δὲν συμβάλλεσϑαι ἐς τὴν πίεξιν τῆς χειρὸς τὴν τῶν 

488 ναρϑήκων πρόσϑεσιν. μετὰ δὲ ταῦτα ὅ τὲ πόνος αἵ 

σι 

10 

1 

2 

σι 

e 

τε ῥηϊστῶναι αἱ αὐταὶ γινέσϑωσαν, αἵπερ xci ἐν τῇσι 
προτέρῃσι περιόδοισι τῶν ἐπιδεσίων. ἐπὴν δὲ τριταῖος 
ἐὼν φῇ χαλαρὸν εἶναι, τότ᾽ ἔπειτα χρὴ τοὺς νάρϑηκας 

ἐρείσασϑαι, μάλιστα. μὲν κατὰ τὸ κάτηγμα. ἀτὰρ καὶ 

τἄλλα κατὰ λόγον, ἧπερ καὶ ἡ ἐπίδεσις ἐχάλα μᾶλλον 

ἢ ἐπίεζεν. παχύτατον δὲ χρὴ εἶναι τὸν νάρϑηκχα. 1] 

ἐξέστη τὸ κάτηγμα, μὴ μὴν πολλῷ. ἐπιτηδεύειν δὲ χρὴ 

μάλιστα μὲν xcv ἰϑυωρίην τοῦ μεγάλου δαχτύλου ὡς 

μὴ κείσεται ὃ νάρϑηξ. ἀλλὰ τῇ ἢ τῇ. μηδὲ κατὰ τὴν 

τοῦ σμικροῦ δακτύλου ἰϑυωρίην. ἧ τὸ ὀστέον ὑπερέχει 

ἐν τῷ καρπῷ, ἀλλὰ τῇ ἢ τῇ. ἢν δὲ ἄρα πρὸς τὸ 
κάτηγμα συμφέρῃ κεῖσϑαι κατὰ ταῦτά τινας τῶν ναρ- 

ϑήκων, βραχυτέρους αὐτοὺς χρὴ τῶν ἄλλων ποιεῖν. 

ὡς μὴ ἐξικνέωνται πρὺς τὰ ὀστέα τὰ ὑπερέχοντα παρὰ 

τὸν καρπόν᾽ κίνδυνος γὰρ ἑλκώσιος καὶ νεύρων ψιλώ- 

σιος. χρὴ δὲ διὰ τρίτης ἐρείδειν τοῖσι νάρϑηξι πάνυ 

ἡσυχῇ οὕτω τῇ γνώμῃ ἔχοντα, ὡς οἱ νάρϑηκες φυλακῆς 

εἵνεκα τῆς ἐπιδέσιος προσκχέαται. ἀλλ᾽ οὐ πιέξιος εἵνε- 

xev ἐπιδεδέαται. 

7. "Hv μὲν οὖν εὖ εἰδῇς ὅτι ἱκανῶς τὰ ὀστέα ἀπί- 
ϑυνται ἐν τῇσι προτέρῃσιν ἐπιδέσεσιν καὶ μήτε κνησμοὶ 

1 &vug. MV εἰς Β 3 Qmi- scripsi, ῥαϊ- M, ῥα- cet. 
4 πρωτεριησι, B, πρώτῃσι ΜΥ 1 τἄλλα V. ηπερ B, ἤπερ MV, 
εἴπερ vulg. post ἐχάλα add. ἄρα Pq. ex rec. codd. Par. 
8 7 ἐπίεξεν B, ἢ ἐπι restituit B? ἐπίεξε V χρὴ εἶναι B!, 
qon Β' ἢ ὲ οἰ μὴ δὲ MY^ 42 δαχτ. BM V, om. edit. 
13 τὸ om V 14 évup. MV 15 ποιέειν codd. 18 τοῖσιν 
νάρϑηξιν B πάντη pro πάνυ V 19 οὕτως Β ἔχοντας MV 
20 προσκεοναία del. B?)ret B, προσκέονται MV — ante πιέξ. add. 
τῆς MV, om. Β £vexev V 921 ἐπιδεδεανται B, ἐπιδέδενται 
M, ἐπιδϑέονται V 35 ἀπειουνται B 28 προτέρησι ΒΜ 
ἐπιδέσεσι M V 
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λυπέωσι μήτε τις ἕλκωσις μηδεμία ὑποπτεύηται εἶναι, 

ἐᾶν χρὴ | ἐπιδεδέσϑαι ἐν τοῖσι νάρϑηξιν, ἔστ᾽ ἂν ὑπὲρ 440 
εἴκοσιν ἡμέρας γένηται. ἐν γὰρ τριήκοντα μάλιστα 

τῇσι συμπάσῃσι κρατύνεται ὀστέα τὰ ἐν πήχει τὸ ἐπί- 
D * M DANS , , ' 1 ΄ παν ἀτρεχὲς δὲ οὐδέν᾽ μάλα γάρ [τε] καὶ φύσις φύ- s 

σιος καὶ ἡλικέη ἡλικίης διαφέρει. ἐπὴν δὲ λύσῃς, ὕδωρ 
χ , M M - e N 24r 

ϑερμὸν καταχέαι χρὴ καὶ μετεπιδῆσαι, ἧσσον uiv ὀλίγῳ 

πιέσαντα ἢ τὸ πρόσϑεν. ἐλάσσοσι δὲ τοῖσιν ὀθονίοισιν 
ἢ τὸ πρότερον" χαὶ ἔπειτα διὰ τρίτης ἡμέρης λύσαντα 

ἐπιδεῖν. ἐπὶ μὲν ἧσσον πιέζοντα. ἐπὶ δὲ ἐλάσσοσι τοῖς 10 

ὀθονίοισι. ἐπὴν δέ. ὅταν τοῖσι νάρϑηξιν δεϑῆ., ὑπο- 

πτεύῃς τὰ ὀστέα μὴ ὀρϑῶς κεῖσθαι ἢ ἄλλο τι ὀχλῇ 

τὸν τετρωμένον, λύσαντα ἐν τῷ μεσηγὺ τοῦ χρόνου ἢ 

ὀλίγῳ πρόσϑεν μετεπιδῆσαι. δίαιτα δὲ τούτοισιν. οἷσιν 
μ᾽ ^ er 9 9 - J ^t 2 , » 9 ΄ ἂν μὴ ἕλκεα ἐξ ἀρχῆς γένηται ἢ ὀστέα ἔξω ἐξίσχῃ: 
2 - c , 2 ,ὔ M M € x ἀρκεῖ ὑποφαύλη. ἐνδεέστερον Ó& χρὴ διαιτᾶν ἄχρι 
ἡμερέων δέχα, ἅτε δὴ καὶ ἐλινύοντας. καὶ ὕψοισι ἅπα- 

λοῖσι χρῆσϑαι. ὁπόσα τῇ διεξόδῳ μετριότητα παρασχήσει" 

οἴνου δὲ καὶ κρεηφαγίης ἀπέχεσθαι. ἔπειτα μέντοι ἐκ 

προσαγωγῆς | ἀνακομίξζεσϑαι. οὗτος Ó λόγος ὥσπερ 445 

νόμος κεῖται δίκαιος περὶ κατηγμάτων ἰήσιος. ὥς τε 9ι 

[2d 5 

1 μηδὲ μία MV 2 νάρϑηξι V 3 yiv. M γὰρ om. 
MV 4 ξυμπ. MV 5 ἁτρακὲς B μάλλα B τε om. DF 
HIJKN Litt. 6 ἡλικη Β 7 καταχεαι mut. in -ysew B? 
8 τοῖσι ὀϑονίοισι BM 10 τοῖσι M, τοῖσιν V 11 ὀϑονίοι- 
σιν V ὅταν om. V post ὅταν add. ἐν de suo Erm. νάρϑηξι 
MV 12 ὀχλέῃ codd. 18 τὸν B, mut. in τὸ B? λῦσαι MV 

μεσηγὺ B, mut. in ἡμίσει B?, ἡμίσει MV 14 πρόσϑε M 
ante usrsz. add. καὶ αὖϑις rec. om. BMV δίαιται. Μ cov- 
τέοισιν codd. οἷσι BM 15 ἐξίσχει M 16 ἀρκέει codd. 
ante ἐνδεέστ. ex Parr. rec. σμικρόν τι, καὶ γὰρ add. Pq. δίαι- 
ταν M 17 ἤδη pro δὴ Gal. comm. ἐλλιν. V ὄψοισιν V 
ἁπλοῖσι B 18 óx.codd. παρασχηση B, παράσχησιί(ν V) MV 90 οὔ- 
τῶς ΒΒ 21. ὥστε... ὥστε p.58,1 codd., ὥς τε... ὥς τε Erm. 
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χειρίζειν χρὴ ὥς re ἀποβαίνειν ἀπὸ τῆς δικαίης χει- 
Ls - Dd 2 98 ^ er 9 , Á Ac 

ρίξιος. ὅ τι δ᾽ ἂν μὴ οὕτως ἀποβαίνῃ. εἰδέναι χρὴ; 

ὅτι ἐν τῇ χειρίξει τι ἐνδεὲς πεποίηται ἢ πεπλεόνασται. 
ἔτι δὲ τάδε χρὴ προσσυνιέναι ἐν τούτῳ τῷ ἁπλῷ τρύπῳ. 

4 4 4 4 

ἃ οὐ κάρτα ἐπιμελέονται oi ἴητροί. καίτοι πᾶσαν με- 

λέτην καὶ πᾶσαν ἐπίδεσιν oic τε διαφϑείρειν ἐστὶ μὴ 

ὀρϑῶς ποιεύμενα" ἢν γὰρ τὰ μὲν ὀστέα ἄμφω καταγῇ 
hb)! ' , Ll * 9 , 9 M ἢ τὸ χάτω μοῦνον, ὃ δὲ ἐπιδεδεμένος ἐν ταινίῃ τινὶ 

τὴν χεῖρα ἔχῃ ἀναλελαμμένος,. τυγχάνῃ δὲ. ἡ ταινίη 

10 κατὰ τὸ κάτηγμα πλείστη ἐοῦσα, ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν 1| 
χεὶρ ἀπαιωρῆται. τοῦτον ἀνάγκη τὸ ὀστέον εὑρεϑῆναι 

διεστραμμένον ἔχοντα πρὸς τὸ ἄνω μέρος" ἢν δὲ χατ- 
ξηγότων τῶν ὀστέων οὕτως ἄκρην vs τὴν χεῖρα ἐν 

τῇ ταινίῃ ἔχῃ xci παρὰ τὸν ἀγκῶνα, ὁ δὲ ἄλλος πῆχυς 

15 μετέωρος 7j, οὗτος εὑρεϑήσεται τὸ ὀστέον ἐς τὸ κάτω 

μέρος διεστραμμένον ἔχων. χρὴ οὖν ἐν ταινίῃ πλάτος 

ἐχούσῃ μαλϑαχῇ τὸ πλεῖστον τοῦ πήχεος xci τὸν καρ- 

πὸν τῆς χειρὸς ὁμαλῶς αἰωρεῖσϑαι. | 

444 8. Ἢν δὲ ὁ βραχίων καταγῇ, ἣν μέν τις ἀποτανύ- 

σι 

1 ἀποβαίνει MV 24. ἀποβαίνειν pro -ψ«ἡ Β 8 «i V 

4 τἄδε B, € (καὶ ὃ) ss. man. posterior πσπροσξ. MV 6 δια- 
φϑειρὶν B, mut. in διαφϑεῖραι D?, δεῖ φϑείρειν MV 7 ποι- 
svyusvo B, mut. in -μένη B? κχκατηγῆ D 8 τενίης τείνει M V 

9 ἔχει MV Gal. in cit. XVIII, 2, 817 ἀναλελεμμένος V, 
-λαμμένην Gal ibid. τυγχάνει MV Gal. ibid. 10 καὶ om. M 

11 ἀπαιωρηται B, ss. ἀποχρέμαται B?, ἀπηώρηται V, ἁπαιω- 
ρέηται. cet. τὸ ἕτερον ὀστέον Gal. ibid. 12 χκατεαγ. Gal. 
18 οὗτος V τε om. Gal. 14 ἔχει Β περὶ pro παρὰ Gal. 
ὅλος pro ἄλλος Gal. 15 ante μετέωρος add. μὴ vulg. Gal. 
om. codd.; utramque lectionem, cum negatione et sine ea, de- 
fendit Gal. comm. 415 ἡ om. Β οὕτως B 16 διεστραμμένως 
MV ἔχον B Gal. in cit. 818 ἐν τῇ v. Gal. ibid. τενίῃ BM 

17 πήχεως MV 18 αἰωρίσϑαι B, αἰωρέεσϑαι M vulg. 

αἰρέεσϑαι V ^ post «ig. tit.: I' περὶ βραχιονος καταγεντος B, 
z. βραχίονος MV 19 χαταιαγῆ B T 
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ὅας τὴν χεῖρα ἐν τούτῳ τῷ σχήματι διατείνῃ. ὃ μῦς 

τοῦ βραχίονος κατατεταμένος ἐπιδεϑήσεται" ἐπὴν δ᾽. 
ἐπιδεϑεὶς συγκάμψῃ τὸν ἀγκῶνα, ὃ μῦς τοῦ βραχίονος 
ἄλλο σχῆμα σχήσει. δικαιοτάτη οὖν βραχίονος κατά- 

τασις ἥδε" ξύλον πηχυαῖον ἢ ὀλίγῳ βοαχύτερον, ὁποῖοι s 

οἱ στειλαιοί εἶσι τῶν σκαφίων, κρεμάσαι χρὴ ἔνϑεν x«i 

ἔνϑεν σειρῇ δήσαντα. χαϑίσαντα δὲ τὸν ἄνθρωπον 

ἐπὶ ὑψηλοῦ τινος τὴν χεῖρα ὑπερχεῖσϑαι. ὡς ὑπὸ τῇ 

μασχάλῃ γένηται ὃ στειλαιὸς ἔχων συμμέτρως. ὥστε 

μόλις δύνασϑαι καϑίννυσϑαι τὸν ἄνθρωπον. σμικροῦ 10 

δέοντα μετέωρον εἶναι᾽ ἔπειτα ϑέντα τι ἄλλο ἔφεδρον 

καὶ ὑποϑέντα σχύτινον ὑποχεφάλαιον ἢ ἕν ἢ πλείω. 

ὅπως συμμέτρως σχήσει ὕψεος τοῦ πήχεος πλαγίου 

πρὸς ὀρϑὴν γωνίην, ἄριστον μὲν σκύτος πλατὺ xci 

μαλθακὸν ἢ ταινίην πλατέην ἀμφιβαλόντα τῶν μεγά- τὸ 

λῶν τι σταϑμῶν ἐξαρτῆσαι. ὅ τι μετρίως ἕξει κατατεί- 

νειν. εἶ δὲ μή, τῶν ἀνδρῶν ὕστις ἐρρωμένος ἐν τούτῳ 

τῷ σχήματι τοῦ πήχεος ἐόντος παρὰ τὸν ἀγκῶνα κατα- 

ναγκαξέτω | ἐς τὸ κάτω. ὃ δὲ ἑἐητρὸς ὀρϑὸς μὲν ἐὼν 440 

χειριξέτω. τὸν ἕτερον πόδα ἐπὶ ὑψηλοτέρου τινὸς ἔχων. 30 

1 τουτέω BM, -vo V 3 ξυγκ MV 4 σχίσει MV 
5 οἷς οἷοι (corr. óxotot B?) ormAsot ocv (corr.à61?) B. óx. cet. ad 
σειρῇ 1. m. TO ἐμαντι minoribus litt. B. — eio; M δεισαντα B 

post δὲ add. yog Β 8 ἐπι B, ἀπὸ MV (Gore) post τινος 
Wb. $8.9 τῇ μασχάληι B! mut. in τὴν μασχάλην D? 9 στιλμὸς 

Β΄, mut. in στιλεὸς B?, erstog M 10 δύναται MV καϑίνν. 
BM V, καϑικνεῖσϑαι vulg. 11 δὲ ὄντα ΜΥ 12 ὑποϑέντα (-ς M) 
Β΄, mut. in ἐπιτιϑέντα B? μὴ pro ἢ B!, corr. B? ἐνῆ pro ἕν 
3 V 13 0x. MV ἕυμμ. codd. σχῆσι M, σχῆσιν V ὕψεος 
B, ὕψιος M, ὕψηος V post τοῦ add. δὲ Β πήχεως MV 
14 yov. Β 15 τενίην BM πλατέην codd., -είην vulg. &ugi- 
βάλλ. codd., -βαλόντα Erm. 16 σταϑμίων M V, σταϑμων B, 
ὃ inser B? ἔχει V 18 πήχεως ut solent MV ἐόντος om. 
codd., ὄντος unus H 19 ὀρϑως B, ὀρϑὸς MV 
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χατορϑώσας δὲ τοῖσι ϑέναρσι τὸ ὀστέον. ῥηϊδίως δὲ 
κατορϑώσεται" ἀγαϑὴ γὰρ ἡ κατάτασις. ἤν τις καλῶς 

παρασκευάσηται. ἔπειτα ἐπιδείτω τάς τε ἀρχὰς βαλλό- 

μενος ἐπὶ τὸ κάτηγμα καὶ τἄλλα πάντα ὥσπερ πρότε- 

ρον παρῃηνέϑης- χειριζέτω καὶ ἐρωτήματα ταὐτὰ ἐρωτάτω 
καὶ σημείοισι χρήσϑω τοῖσιν αὐτοῖσιν, ti μετρίως ἔχει 
ἢ οὔ: καὶ διὰ τρίτης ἐπιδείτω καὶ ἐπὶ μᾶλλον πιεξείτω" 

xci ἑβδομαῖον ἢ ἐναταῖον ἐν νάρϑηξι δησάτω. καὶ ἣν 
ὑποπτεύσῃ μὴ καλῶς κεῖσϑαι τὸ ὀστέον. μεσηγὺ τούτου 

10 τοῦ χρόνου λυσάτω x«l εὐθϑετισάμενος μετεπιδησάτω. 
Κρατύνεται δὲ μάλιστα βραχίονος ὀστέον ἐν τεσσα- 

ράχοντα ἡμέρῃσι. ἐπὴν δὲ ταύτας ὑπερβάλῃ, λύειν χρὴ 

καὶ ἐπὶ ἧσσον πιέζειν τοῖσιν ὀθονίοισιν καὶ ἐπὶ ἐλάσ- 

σοσιν ἐπιδεῖν. δίαιταν δὲ ἀκριβεστέρην τινὰ ἢ τὸ πρό- 

15 τερον διαιτᾶν καὶ πλείω χρόνον. τεχμαίρεσϑαι δὲ πρὸς 

448 τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ | τὴν ῥώμην ὁρέων. 

προσσυνιέναι δὲ χρὴ καὶ τάδε. ὅτι βραχίων κυρτὸς 
πέφυκεν ἐς τὸ ἔξω μέρος" ἐς τοῦτο τοίνυν τὸ μέρος καὶ 

διαστρέφεσϑαι φιλεῖ. ἐπὴν μὴ καλῶς ἰητρεύηται. ἀτὰρ 

σι 

1 ad ϑέναρσι minor. litteris κυλομαχ (i.e. κοίλωμα χειρός) 

im.B 2 κατασζασις B, v ss. B*, χαταϑέσεις 1.m. B? καλῶς 
ss. minor. litt. B! 3 παρασχεύηται V ἐπειδήτω B 4T 
ἄλλα V 5 παρηνϑὴ B, corr. παρηνήϑη B?, παρηνέχϑη V 
ταῦτα codd., em. Litt. 6 σημίοισι B τοῖσι αὐτέοισι Β αὐτέ- 
οισιν vulg. T πιεξείτωι BM, -ζέτω cet. 8 évvav. V post 
δησ. de suo ἔστ᾽ àv ὑπὲρ τριήκοντα ἡμέρας γίν(γέν Erm.)nrot 
add. Litt. 9 ὑποπτεύη B uscc. B et in marg. ἐν μέσω ab 
ead. m. minor. litt. τουτέου MV 10 τοῦ om. Β΄, adscr. B? 

εὐθετησάμ. V ἐπιδησάτω V 12 ἡμέρῃσιν MV ταῦτα mut. 

in ταύτα B ὑπερβάλλη ΒΥ 18 ὀθονίοισι MV ἐλάσσοσι M 
15 ante πλείω add. ἡ (εἰς ?) B, del. B? τεχμέρ. BM et i. m. 

σημειωσις B* 16 post ἄκρῃ iterat ἐν B, . del. .H* ὁρέων B, 
τῶν MV 17 προσξυν. codd. et συνεπινοεῖν i. m. Β ὁ ante 
βραχ. Καὶ Litt. 18 ég v. v. το u. om. MV 19 ϑέλει B, gi- 
λέει MV 
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x«l τὰ ἄλλα πάντα ὀστέα. ἐς ὅπερ πέφυκε διεστραμ- 
μένα. ἐς τοῦτο καὶ ἰητρευόμενα φιλεῖ διαστρέφεσϑαι. 
ἐπὴν καταγῆ. χρὴ τοίνυν, ἐπὴν τοιοῦτόν τι ὑποπτεύῃ. 

ταινίῃ πλατείῃ προσεπιλαμβάνειν τὸν βραχίονα κύκλῳ 

περὶ τὸ στῆϑος περιδέοντα. καὶ ἐπὴν ἀναπαύεσϑαι s 
μέλλῃ, μεσηγὺ τοῦ ἀγκῶνος καὶ τῶν πλευρέων σπλῆνά 

ἦς , [9 , ^ x e 

τινα πολύπτυχον πτύξαντα ὑποτιϑέναι ἢ ἄλλο τι ὃ 

τούτῳ ἔοικεν᾽ οὕτω γὰρ ἂν ἀλορδότατον τὸ κύρτωμα 

τοῦ ὀστέου γένοιτο. φυλάσσεσϑαι δὲ αἰεὶ χρή, ὅπως 
^ ΒΡ. , , ' L4 , 

μὴ ἄγαν διαστρέψῃ ἐς τὸ ἔσω μέρος. 10 

9. Ποὺς δὲ ἀνθρώπου ἐκ πολλῶν καὶ σμικρῶν ὀστέων 
σύγκειται. ὥσπερ καὶ χεὶρ ἄκρη. κατάγνυται μὲν οὐ 

πάνυ τι ταῦτα τὰ ὀστέα. ἣν μὴ σὺν τῷ χρωτὶ τιτρω- 
, τ ^c! ' ^ , N N 5 σκομένῳ ὑπὸ ὀξέος τινὸς ἢ βαρέος. τὰ μὲν ovv τιτρω- 

, 2 ie , 9 / ς M , 

σκόμενα ἐν ἑλκωσίων μέρει εἰρήσεται. ὡς χρὴ ἰητρεύειν. 
^ , M 9 - y *Y M δ 92 ΡΒ 

ἣν δὲ τι κινηϑῇ ἔκ τῆς χώρης ἢ τῶν δαχτύλων ἄρϑρον 
"^ M 3 , -“ M , 9 , 

ἢ ἄλλο τι τῶν ὀστέων TOU ταρσοῦ καλεομένου. ἀναγκά- 

ἕξειν μὲν χρὴ ἐς τὴν ἑωυτοῦ χώρην ἕκαστον, ὥσπερ | 

καὶ τὰ ἐν τῇ χειρὶ εἴρηται" ἰητρεύειν δὲ κηρωτῇ καὶ 450 

σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισι, ὥσπερ καὶ τὰ κατήγματα, πλὴν 20 

ναρϑήκων. τὸν μὲν αὐτὸν τρόπον πιεζεῦντα, διὰ τρίτης 

5 [2 

1 τἄλλα M, τ᾽ ἄλλα Υ ἐς om. MV ἅπερ V — 2 οφιλέει 
B, o del. B? 3 κατεαγῇ codd. correxi τοιοῦτο MV — ózo- 
πτεύηται MV 5 περί τε τὸ B 7 πουλύπτ. M 8 τουτέῳ 
MV αλορδοτ. B, ἰϑὺ pro ἀλ. MV 9 γένηται δὲ ez B, 
αἰεὶ om. M μέντοι pro δὲ «isi V 10 διαστρέψῃ om. MV 
11 2] περὶ ποδὸς tit. B, περὶ ποδός tit MV ποῦς V σμ. 
Bosq., u. codd. 12 ξυγκ. MV καὶ ante χεὶρ om. MV μὲν 
οὐ mut. B? in y. oov οὐ 13 si pro gv V  évr MV  goó- 
ματι M V τητρωσκόμενον B, -usvov mut. B? in -uévo 
15 ἑλκώσηων V μέρη B 16 ἢ del B? ἄρϑρων B 
11 xoAsovu. V ^ x«rcvcyx. exemplaria quaedam memoria Ga- 
leni XVIII, 2, 439 19 ante ígro. add. καὶ MV ante xqo. 
add. καὶ punctis inclusum B 20 ὀϑονίοισιν V 21 ante 
ναρϑ. add. τῶν MV 
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e δὲ ἐπιδέοντα. ὑποκρινέσϑω δὲ ὃ ἐπιδεόμενος παρα- 
πλήσια, οἷά περ καὶ ἐν τοῖσι κατήγμασιν. καὶ περὶ τοῦ 

πεὲπιέχϑαι καὶ περὶ τοῦ χαλᾶν. ὑγιᾶ δὲ γίνεται ἐν εἴκοσι 
ἡμέρῃσι πάντα τελέως. πλὴν ὁπόσα κοινωνεῖ τοῖσι τῆς 

χνήμης ὀστέοισι κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἴξιν. συμφέρει δὲ 

κατακεῖσϑαι τοῦτον τὸν χρόνον" ἀλλὰ γὰρ οὐ τολμῶσι 

ὑπερορῶντες τὰ νοσήματα. ἀλλὰ περιέρχονται πρὶν 

ὑγιέες γενέσϑαι. διὰ τοῦτο καὶ οἱ πλεῖστοι οὐκ ἐξυ- 

γιαίνουσι τελέως. ἀλλὰ πολλάκις αὐτοὺς ὃ πόνος ὑπο- 

10 μιμνήσκει εἰκότως" ὅλον γὰρ τὸ. ἄχϑος οἱ πόδες τοῦ 

σώματος ὀχέουσι. ὅπόταν οὖν μήπω ὑγιέες ἐόντες δδοι- 

πορέωσιν. φλαύρως συναλϑεῖται τὰ ἄρϑρα τὰ κινη- 

ϑέντα. διὰ τοῦτο ἄλλοτε χαὶ ἄλλοτε ὀδυνῶνται τὰ 
πρὸς τῇ κνήμῃ. 

15 10. Τὰ δὲ χοινωνέοντα τοῖσι τῆς χνήμης ὀστέοισι, 

μέξω τε τῶν ἑτέρων ἐστὶ καὶ κινηϑέντων τούτων πο- 

λυχρονιωτέρη ἡ ἄλϑεξις. ἴησις μὲν οὖν ἡ αὐτή" ὁ90- 
452 νίοισι δὲ πλείοσι | χρῆσϑαι καὶ σπλήνεσι καὶ ἐπὶ πᾶν 

ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπιδεῖν. πιέξειν δέ, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα 
20 πάντα, ταύτῃ μάλιστα, ἧ ἐκινήϑη, καὶ τὰς πρώτας περι- 

βολὰς τῶν ὀϑονίων κατὰ ταῦτα ποιεῖσϑαι. ἐν δὲ ἑκάστῃ 

οι 

2 κατήγμασι, NM S χαῖαν B, ,“χαλαρὰν εἶναι MV, χαλαρὸν 
εἶναι Pq. ὑγία M, ὑγεία V εἴκοσιν MV 4 παντατελίως 
ὦ τελέως ἃ ἅπαντα MV óx.codd. κοινωνέει codd. ὅ καὶ αὐτέῃ 
(rj B) τῇ ἴξει (εἰξη Β) codd., κατὰ τὴν ἴξιν Gal. comm. XVIII, 
2, 443, κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἴξιν Erm. Évug. MV 6. τολμέουσι M, 
-y V 7 τὸ νόσημα MV 8. ἐξυγιαίνουσιν M 10 εἰκότως 
del. Erm. — 10.11 c. coy. οἱ z. MV 11 ὀχέουσιν MV. ὁκ. 
codd. ὁδοιπορέουσιν M, ὁδοιπορέωσι V 12 ξυναλϑεεται DB, 
-ϑάσσεται MV τὰ ante xiv. om. Gal. i.t. 18 διατοῦτο MV καὶ 
ἄλλ. ss. B? ante ὀδ. add. ὁδοιπορέοντες Littraei Parisini DHIJ 
KLMNQ' om. BM(arcian)V vulg. 16 usífo MV πουλ. M 
17 ἄλϑαξις V, ϑεραπεια i. m. ΒΞ 18 πλέοσι M V, πλείστοισι 
Po χρέεσϑαι MV ἐπίπαν V 19 ἐπιδέειν codd... τάλλα M, 

ἄλλα V 20 si pro ἡ B 21 ποιέεσϑαι codd. 
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τῶν ἀπολυσίων ὕδατι πολλῷ ϑερμῷ χρῆσϑαι., ἐν πᾶσι 
δὲ πολλὺν ὕδωρ ϑερμὸν καταχεῖν τοῖσι κατ᾽ ἄρϑρα 
σίνεσιν. αἱ δὲ πιέξιες καὶ αἱ χαλάσιες ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι 

χρύνοισι τὰ αὐτὰ σημεῖα δεικνυόντων, ἅπερ ἐπὶ τοῖσι 

πρόσϑεν. καὶ τὰς μετεπιδέσιας ὡσαύτως χρὴ ποι- 

εἴσϑαι. ὑγιέες δὲ τελέως οὗτοι γίνονται ἐν τεσσαρά- 

 xovr« ἡμέρῃσι μάλιστα, dv τολμῶσι κατακεῖσθαι" ἢν 

δὲ μή, πάσχουσιν τὰ αὐτὰ ἃ καὶ οἱ πρότερον καὶ ἐπὶ 
μᾶλλον. 

11. Ὅσοι δ᾽ ἀπὸ ὑψηλοῦ τινος ἐστηρίξαντο τῇ 

πτέρνῃ πηδήσαντες ἰσχυρῶς. τούτοισι διίσταται μὲν τὰ 

ὀστέα, φλέβια δ᾽ ἐκχυμοῦται ἀμφιφλασϑείσης τῆς σαρ- 

χὸὺς ἀμφὶ τὸ ὀστέον, οἴδημα δ᾽ ἐπιγίνεται καὶ πόνος 

πολύς. τὸ γὰρ ὀστέον τοῦτο οὐ σμικρόν ἐστι καὶ 

ὑπερέχει. μὲν ὑπὸ τῇ ἰϑυωρίῃ τῆς κνήμης, κοινωνεῖ δὲ 
φλεψὶν καὶ νεύροις ἐπικαίροις. ὃ τένων δὲ ὃ ὀπί- 

σϑιος τούτῳ προσήρτηται τῷ ὀστέῳ. τούτους χρὴ 
ἰητρεύειν μὲν χηρωτῇ καὶ σπλήνεσιν καὶ ὀθονίοισιν" 

ὕδατι δὲ ϑερμῷ πλείστῳ (ἐπὶ τούτοισι χρῆσϑαι καὶ 

1 ἐπιλυσίων B non male, ἀπολύσηων V χρέεσϑαι codd. 
ἅπασι B, α ss. B? 2 ϑερμὸν om. Pq. καταχέειν MV τοῖσι 
B, extremam litt. add. B? ἄϑρα M 8 αὐτέοισι codd. 4 διλν. 
BM 5 μετ᾽ ἐπιδέσ. M ποιέεσθαι codd. 6 óywe Β 1 τολ- 
μέωσι MV 8 πάσχουσι M, -χωσι V τααῦτα B, ταῦτα MV 
& S8 B? oi B!, del. B?, om. rel. 10 & πέρι TOY κατὰ τὴν (την 
om. B) πτέρναν (πτερνὰ B) codd. i. tit. Ὅ. δὲ πηδήσαντες ἀφ᾽ 
$. v. É. 7. zv. doy. MV 11 τουτέοισι codd. διίστανται M, 

διιστάται B, s 858. Β8 12 ἐκχυμοῦνται codd., correxi ^ post 
ἔχχυμ. add. καὶ B, del. ΒΡ ἀμφιφλασϑ. BMVHE; -Q«c4-. rel. 
et Gal. comm. 1. 1. 446 14 πουλ. MV 15 cq" aufs Β΄. 
τὴν rel. ἰϑυωρίην codd., correxi χοινωνέει, codd. 16 ante 
'φλεψφὶν add. καὶ B? φλεψὶ, ΜΥ νεύροις codd., -σιν Litt. Pq. 

ἐπικαίροισι M, -ow V ὁ ante ὀπίσϑ'. om. Pq. 18 σπλή- 
νεσι MV ὀϑονίοισι MV 19 post πλ. iterat x«l ϑερμῷ M 

(inb) add. Litt. τουτέοισι codd. 

0 [a 
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ὀϑονίων πλειόνων ἐπὶ τούτοισι δεῖ καὶ ἄλλως ὡς βελ- 

454 τίστων καὶ προσηνεστάτων. καὶ ἢν μὲν τύχῃ | ἁπαλὸν 
τὸ δέρμα φύσει ἔχων τὸ ἀμφὶ τὴν πτέρνην, ἐᾶν οὕτως" 

ἢν δὲ παχὺ καὶ σκληρόν, οἷα μετεξέτεροι ἴσχουσι, κα- 

τατάμνειν χρὴ ὁμαλῶς καὶ διαλεπτύνειν μὴ διατιτρώ- 

κοντα. ἐπιδεῖν δὲ ἀγαϑῶς οὐ παντὸς ἀνδρός ἔστι τὰ 

τοιαῦτα ἢν γάρ τις ἐπιδέῃ. ὥσπερ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ 

τὰ σφυρὰ ἐπιδεῖται. ὃτὲ μὲν περὶ τὸν πόδα περιβαλλό- 

μενος, ὁτὲ δὲ περὶ τὸν τένοντα, αἱ ἀποσφίγξιες αὗται 

χωρίξζουσι τὴν πτέρνην, ἧ τὸ φλάσμα ἐγένετο" καὶ 
οὕτως κίνδυνος σφακελίσαι τὸ ὀστέον τὸ τῆς πτέρνης. 

σι 

1 c 

καίτοι ἣν σφακελίσῃ. τὸν αἰῶνα πάντα ἱκανὸν ἀντί- 

ὄχειν τὸ νόσημα. καὶ γὰρ τὰ ἄλλα ὅσα μὴ ἐκ τοιού- 

του τρόπου σφακελίξει, ἀλλ᾽ ἐν κατακλίσει μελανϑιείσης 

τῆς πτέρνης ὑπὸ ἀμελείης τοῦ σχήματος ἢ ἕν κνήμῃ 

τρώματος γενομένου ἐπικαίρου καὶ χρονίου καὶ κοινοῦ 

τῇ πτέρνῃ ἢ ἕν μηρῷ, ἢ ἐπὶ ἄλλῳ νοσήματι ὑπτιασμοῦ 

χρονίου γενομένου, ὅμως καὶ τοῖσι τοιούτοισι χρόνια 
καὶ ὀχλώδεα καὶ πολλάκις ἀναρρηγνύμενα, ἢν μὴ χρη- 

so στῇ μὲν μελέτῃ ϑεραπευϑῇ., πολλῇ δ᾽ ἡσυχίῃ, ὡς τά | 
450 γ᾽ ἐκ τοιούτου τρόπου σφακελίζοντα καὶ κινδύνους 

1 σι 

1 ὀθονίοισι πλείοσιν MV — τουτέοισι ΜΥ 3 ἔχῶν V 
τὸ om. V τῇ πτέρνῃ M 4 μετεξετέροις B, ultimam litt. del. 
B? ἴσχουσιν M κατατέμν. B — 5 διατιτρ. (om. μὴ) B, mut. in 
μὴ τιτρ. D? 6 ἀνδρῶς Μ 7 post ὥσπερ add. καὶ MV 

8 émiósivóu M 8.9 ὅτε μὲν... ὅτε 0b MV 10 τὴ πτέρνη B, 

corr. B? ] om. B, adscr. B? 12 σφακελησει, B ἀντισχεῖ B, 
v 88. B?, ἀντισχεῖν V 18 τἄλλα M, τ᾽ ἀλλα V μὴ om. B, 
ss. D? 14 κατακλείσει M V 15 ἀμελίης B 16 γιν. Μ 
ἐπικαιροῦ Ν, ἐπὶ καιροῦ V καὶ ante yo. om. V 18 ὁμῶς 
Litt. καὶ τοῖσι τοιούτ. del. Erm. 19 ἄναρηγν. B, oon in 
ras. V 21 ante τοιούτου add. τοῦ M ὡς τά ys epoxeM- 
fovrc £x τοῦ τοιούτου δὲ co. σφακελίξοντα, καὶ xwó. Litt. ex 
lectionibus Severin. (L) 
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μεγάλους τῷ σώματι παρέχει πρὸς τῇ ἄλλῃ λύμῃ καὶ 

γὰρ πυρετοὶ ὑπεροξέες, Gvveyécc, τρομώδεες, λυγγώδεες, 

γνώμης ἁπτόμενοι καὶ ὀλιγήμεροι κτείνοντες" γένοιντο 

δ᾽ ἂν χαὶ φλεβῶν αἱμορρόων πελιώσιες, ναυσιώσιες 
καὶ γαγγραινώσιες ὑπὸ τῆς πιέξιος" γένοιτο δ᾽ ἂν ταῦτα 5 
^! - ἘΣ - - N s » 
ἔξω τοῦ ἄλλου σφακελισμοῦ. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται, 

οἷα τὰ ἰσχυρότατα φλάσματα γίνεται" τὰ μέντοι πλεῖστα 

. ἡσυχαίως ἀμφιφλᾶται καὶ οὐδεμία πολλὴ σπουδὴ τῆς 
, 3 2 ΠΟ 3 - M ΄ » M , 

μελέτης. ἀλλ᾽ ὅμως ὀρϑῶς ys χρὴ χειρίζειν. &miv uév- 

τοι ἰσχυρὸν δόξῃ εἶναι τὸ ἔρεισμα, τά τὲ εἰρημένα 10 

ποιεῖν χρὴ καὶ τὴν ἐπίδεσιν τὴν πλείστην ποιεῖσθαι 
ἀμφὶ τὴν πτέρνην περιβάλλοντα, ἄλλοτε πρὸς τὰ ἄκρα 

τοῦ ποδὸς ἀντιπεριβάλλοντα, ἄλλοτε πρὸς τὰ μέσα, 
Ψἦ Y ^ M M 4 ἘΞ x - N M ἄλλοτε πρὸς τὰ περὶ τὴν κνήμην" προσεπιδεῖν δὲ καὶ 

τὰ πλησίον πάντα καὶ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, ὥσπερ καὶ πρό- i5 
σϑεν εἴρηται, καὶ ἰσχυρὴν μὲν μὴ ποιεῖσθαι τὴν πίξεξυν, 

πολλοῖσι δὲ τοῖς ὀϑονίοισι. ἄμεινον δὲ καὶ ἐλλέϊβορον 458 
πῖσαι αὐθημερὸν ἢ τῇ ὑστεραίῃ. ἀπολῦσαι δὲ τριταῖον 

καὶ αὖτις μετεπιδῆσαι. σημεῖα ὃὲ τάδε, εἰ παλιγκο- 

ταίνει ἢ οὔ ἐπὴν μὲν τὰ ἐκχυμώματα τῶν φλεβῶν so 

x«i τὰ μελάσματα καὶ τὰ ἐγγὺς ἐκείνων ὑπέρυϑρα γί- 

νηται καὶ ὑπόδσκληρα, κίνδυνος παλιγκοτῆσαι. ἀλλ᾽ ἣν 

2 ξυνεχ. ΜΥ͂ ὃ post χτείν. add. τε MV γένοιτο ΒΜ 
4 ναρκώσιες ΒΜ, -σηὲς V, ναυσιώσιες vulg. et Gal. comm. 1. 1. 
459 sqq. ὄ καὶ γαγγρ. om. B, ss. ναυσιώσιες τε καὶ γαγγρ. B? 

7 ταῦτα pro alt. τὰ MV 8 οὐδὲ μία MV 9 εχρη (γε om.) 
B, y praescripsit B?, γε om. D 10 δόξῃ bis deinceps M 
11 ποιέειν, -ἕεσϑαι codd. 12 πτέρναν D 13 ἀντιπεριβάλ- 
λονται M 14 παρα B! περὶ B? 15 post πάντα om. καὶ 
V -16 ἰσχυριην B ποιέε. codd. 17 ante πολλ. add. ἐν 
codd. rec. Litt. Pq., ἐν om. BMV ὀϑονίοισιν V — &iB.V- 
18 πησαι B, πιπίσκειν MV ante «o9. add. ἡ B?, post «9. 
ἢ om. B, ss. B? 19 αὖτις MB (τ mut. B? in ὃ), αὖϑις B*V 
παλιγκοταινεῖ V 21 γίνεται M. V 

HrPPocRATESs II. 5 
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μὲν ἀπύρετος q, φαρμακεύειν ἄνω χρὴ ὥσπερ εἴρηται. 

x«l ὅσα ἂν μὴ συνεχεῖ πυρεταίνῃ" ἢν δὲ συνεχεῖ πυ- 

ρεταίνῃ,. μὴ φαρμακεύειν, ἀπέχειν δὲ σιτίων καὶ ῥυ- 
, x M - er M M » 3 hs φημάτων, ποτῷ δὲ χρῆσϑαι ὕδατι καὶ μὴ οἴνῳ. ἀλλὰ 

2 - *?t P M , ΄ N 3 
5 ὀξυγλυκεῖ. ἢν δὲ μὴ μέλλῃ παλιγκοταίνειν, τὰ ἐκχυ- 

μώματα καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ περιέχοντα ὑπόχλωρα 

γίνεται καὶ οὐ σκληρά᾽ ἀγαϑὺν τοῦτο τὸ μαρτύριον ἕν 

πᾶσι τοῖσιν ἐχχυμώμασι τοῖσι μὴ μέλλουσι παλιγκοταί- 

vsuv' ὅσα δὲ σὺν σκληρύσμασι πελιοῦται., κίνδυνος μὲν 
- 5 N M , 2 , / er 3 

10 μελανϑῆναι" τὸν δὲ πόδα ἐπιτηδεύειν χρή, ὕπως ἀνω- 

τέρω τοῦ ἄλλου σώματος ἔσται τὰ πλεῖστα ὀλίγον. 
e ^ 2 V , ᾽ D y ς , , 3 , ὑγιὴς δ᾽ ἂν γένοιτο ἐν ἑξήκοντα ἡμέρῃσιν, εἰ ἀτρεμέοι. 

400 12. 'H δὲ κνήμη δύο ὀστέα ἐστίν" τῇ μὲν συχνῷ 
λεπτότερον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου. τῇ δὲ οὐ πολλῷ 

15 λεπτότερον. συνέχεται ὃὲ ἀλλήλοισιν τὰ πρὸς τοῦ 
Y M Di, * » 2 , M - 

ποδὸς καὶ ἐπίφυσιν κοινὴν ἔχει. ἐν ἰϑυωρίῃ δὲ τῆς 

κνήμης οὐ συνέχεται᾽ τὰ δὲ πρὸς τοῦ μηροῦ συνέχε- 

ται χαὶ ἐπίφυσιν ἔχει. καὶ v] ἐπίφυσις διάφυσιν:. μα- 

χρότερον δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον σμιχρῷ τὸ κατὰ τὸν 
M , e MN , , LÀ 2 , 20 σμικρὸν δάκτυλον. ἡ μὲν φύσις τοιαύτη τῶν ὀστέων 

τῶν ἕν τῇ κνήμῃ. 
18. Ὀλισϑάνει δ᾽ ἔστιν ὅτε τὰ πρὸς τοῦ ποδός, 

1 uiv om. B post εἴρηται ss. ἀλλὰ B? 2 ἂν ss. B?, om. 
cet. ξυνεχωσ ει D, εἰ lineola transversa del. B?, &vreyeu M, 
Évveyz V priore loco πυρεταίνηται BM V, correxi ξυνεχῆ V 

3 ῥοφ. codd. 5 ante ó£vyA. add. τῷ codd. rec. Litt. Pq., 
τῷ om. BMV ἴ τὸ οἵα. Β 8 τοῖσι £xy. BM — 9 σκληρύμασι B 

μὲν om. B [10 ὅκως M 12 ἡμέρῃσι ΒΜ ἀτρεμέει supra 
prim. s accentu eraso V 18 (s B) περι χνημὴς in tit. BMV 

ἐστὶ MV gps c ss. Β' 15 ξυνέχ. MV ἀλλήλοισι V 
16 79voos B [11 Évvéy. bis BMV, c codd. rec. — rov unoov 
B!, mut.in ro μηήρω B 18 διάχυσιν MV 19 ἕτερον om. Pq. 

cu. τῷ κατὰ Pq. 22 δὲ MV — ante ἔστ. ss. καὶ B? : 
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ὁτὲ uiv σὺν τῇ ἐπιφύσει ἀμφότερα τὰ ὀστέα, ὁτὲ δὲ ἡ 
9 , 9 "4 e 'N A χ er 5 , M * ἐπίφυσις ἐκινήθη. ὁτὲ δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον. ταῦτα δὲ 
ὀχλώδεα μὲν ἧσσον ἢ τὰ ἐν τῷ | καρπῷ τῶν χειρῶν, 403 
εἶ τολμῷεν ἀτρεμεῖν οἱ ἄνϑρωποι᾽ ἴησις δὲ παραπλησίη 

oU περ éxsí(vov: τήν vs γὰρ ἐμβολὴν χοὴ ποιεῖσθαι 

ἐκ χατατάσιος ὥσπερ ἐχείνων, ἰσχυροτέρης δὲ δεῖται 
τῆς κατατάσιος, ὅσῳ καὶ ἰσχυρότερον τὸ σῶμα ταύτῃ. 

ἐς τὰ πλεῖστα μὲν γὰρ ἀρχέουσιν ἄνδρες δύο. ὁ μὲν 
ἔνϑεν ὁ δὲ ἔνϑεν τείνοντες. ἣν δὲ μὴ ἰσχύωσιν. ἰσχυ- 
goréguv ῥηίδιόν ἔστιν ποιεῖν τὴν κατάτασιν" ἢ γὰρ 

πλήμνην κατορύξαντα χρὴ. ἢ ἄλλο τι ὅ τι τούτῳ ἔοικεν. 

μαλϑακόν τι περὶ τὸν πόδα περιβαλεῖν. ἔπειτα πλατέσι 

βοείοισιν ἱμᾶσιν περιδήσαντα τὸν πόδα τὰς ἀρχὰς τῶν 

ἱμάντων πρὸς ὕπερον ἢ πρὸς ἕτερον ξύλον προσδη- 

σαντα τὸ ξύλον πρὸς τὴν πλήμνην ἄκρον ἐνϑέντα 

ἀνακλᾶν, τοὺς δὲ ἀντιτείνειν ἄνωϑεν. τῶν vs ὥμων 

ἐχομένους καὶ τῆς ἰγνύης. ἔστιν δὲ καὶ τὸ ἄνω τοῦ 

σώματος ἀνάγκῃ προσλαβεῖν. τοῦτο μὲν ἣν βούλῃ. 

m e 

μ᾿ Qv 

ξύλον στρογγύλον λεῖον κατορύξας βαϑέως. μέρος τι 404 

αὐτοῦ ὑπερέχον τοῦ ξύλου μεσηγὺ τῶν σκελέων ποιή- o 

1. sq. ὅτε (ter) V ξὺν MV 8 χειρέων MV 4 ἀτρεμέειν 
MV δ queo pro οἴη πὲρ B ἐκείνω MV ποιέεσϑαι codd. 
6 δὲ om. Β΄, ss. ΒΡ 6. 7 δειτε της δὲ (τῇδε ΠΡ.) της κατατ. ὅσον 
B ^ καὶ om. MV 9 ἐντείν. V ἰσχύωσι M ἰσχυροτέρη M V 
10 ἐστι V ποιέειν codd. 11 ἄλλο τι om. B!, ss. B? ἔοικε 

MV 12 περιβάλλειν MV ἔπιτα B πλατέοισι V 18 βδίοισι M. 
ἱμᾶσι M, ἰμάσι V 14 iudvr. ut sole& V — ante πρὸς add. ἢ 

MV, 1j om. B!, adser. B? προσδήσαντας codd., corr. Bosq. 
16 ἐπανακῖᾶ. ex codd. rec. Litt. Pq., ἀνακλᾶν BMV ἀντιτίνειν 
M τε τῶν codd., corr. Litt., τε del. Bosq. 11 iyvóog V 
post iy». add. .. 'B? et in marg. inf. cum eod. signo χοίλον 
ἔστι MV — vo pro τὸ Β τοῦ om. MV 18 ἀνάγκην BM, 
ἀνάγκῃ V et Litt. collato Gal. comm. p. 419 19 orgoyyvióv V 

Lk ξ 



σι 
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σασϑαν παρὰ τὸν περίνεον, ὡς κωλύῃ ἀκολουϑεῖν τὸ 

σῶμα τοῖσι πρὸς ποδῶν τείνουσιν. ἔπειτα πρὸς τὸ 

τεινόμενον Gx£Aog μὴ ῥέπειν᾽ τὸν δέ τινα πλάγιον 
παραχκαϑήμενον ἀπωϑεῖν τὸν γλουτόν, ὡς μὴ περιέλκη- 

ται τὸ σῶμα. τοῦτο δὲ καί, ἢν παρὰ τὰς μασχάλας 

ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τὰ ξύλα παραπεπήγῃ. «i δὲ χεῖρες 
παρατεταμέναι φυλάσσωνται. προσεπιλαμβάνηται δέ 

τις χατὰ τὸ γόνυ. καὶ οὕτως ἀντιτείνοιτο. τοῦτο 

δ᾽ ἢν παρὰ τὸ γόνυ βούλῃ, ἄλλους ἱμάντας περιδήσας 

ἢ περὶ τὸν μηρόν, πλήμνην ἄλλην ὑπὲρ κεφαλῆς κατο- 

ούξας, ἐξαρτήσας τοὺς ἱμάντας ἔκ τινος ξύλου, τὸ ξύ- 

λον στηρίζων ἐς τὴν πλήμνην, τἀναντία τῶν πρὸς 

ποδῶν ἕλκειν. τοῦτο δ᾽ ἣν βούλῃ. ἀντὶ τῶν πλημνέων 

δοχίδα ὑποτείνας ὑπὸ τὴν κλίνην μετρίην ἔπειτα πρὸς 

466 τῆς δοκίδος ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τὴν κεφαλὴν στηρί ζων 

10 

τῷ e 

καὶ ἀνακλῶν τὰ ξύλα κατατείνειν τοὺς ἱμάντας. ἣν 

δὲ ϑέλῃς. ὀνίσκους καταστήσας ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπ᾽ 
ἐχείνων τὴν κατάτασιν ποιεῖσϑαι. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι 

τούποι κατατασίων. ἄριστον δὲ ὕστις ἐν πόλει μεγάλῃ 

ἰητρεύει. κεκτῆσϑαι ἐσκευασμένον ξύλον, ἐν ᾧ πᾶσαι 

αἵ ἀνάγκαι ἔσονται πάντων μὲν κατηγμότων, πάντων 

δὲ ἄρϑρων ἐμβολῆς ἔκ κατατάσιος καὶ μοχλεύσιος. 

1 περινεὸν V κωλύει M ἀκολουϑέειν MV 2 τείνουσι M. 
2—5 ἔπειτα... σῶμα in quibusdam exemplaribus memoria 

Galeni non fuerunt, cf. Gal. comm. p. 480 4 ἀπωϑέειν codd. 
γλουτον, v. SS.B? ὅ post ἢν add. βούλῃ, Litt. παρὰ B et Gal. 

L 
comm. p. 481, περὶ MV 6 παραπεπηγη B, πἰέπη Μ, -πε- 
cmyím V, -πέπηγεν rel vulg., -πεπηγέναι Erm. 7 φυλάσσων- 
ται B, -ovvot rel. σπροσεπιλαμβανηται Β΄, -βανέτω B*MV rel. 

8 τὸ om. MV sententiam (5—8) instruxit ΠΡ. — 9 βού- 
ληται ΜΥ͂ περιδήσσας B 12 τἄναντι Μ 13 ἕλκει MV 
16 χαὶ om. B!, adscer. B? 18 ποιέεσϑαι codd. 21 αἱ om. 
MV κάτηγμα τῶν MV 22 ἐγβολης B!, mut. in ἐμβ. B? 
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ἀρκεῖ δὲ τὸ ξύλον, ἢν ἢ τοιοῦτον, oiov οἱ τετράγωνοι 

στύλοι οἱ δρύϊνοι γίνονται. μῆχος καὶ πλάτος καὶ 

πάχος. 
14. ᾿Επὴν δὲ ἱκανῶς κατατανύσῃς. δηίδιον ἤδη τὸ 

ἄρϑοον ἐμβαλεῖν: ὑπεραιωρεῖται γὰρ ἐς ἰϑυωρίην ὑπὲρ s 

τῆς ἀρχαίης ἕδρης. χατορϑοῦσθαι οὖν χρὴ τοῖσι ϑέ- 
γναρσι τῶν χειρῶν. τοῖσι μὲν ἐς τὸ ἐξεστηκὸς ἐρείδοντα, 

τοῖσι δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα κατώτερον τοῦ σφυροῦ ἀντερεί- 

δοντα. ἐπὴν δ᾽ ἐμβάλῃς. ἣν μὲν οἷόν τε $, κατατετα- 

μένον ἐπιδεῖν χρή ἣν δὲ κωλύηται ὑπὸ τῶν ἱμάντων. τὸ 

ἐχείνους λύσαντα ἀντιχατατείνειν. ἔστ᾽ ἂν ἐπιδήσῃς. 

ἐπιδεῖν δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὰς ἀρχὰς ὡσαύτως 
βαλλόμενον κατὰ τὸ ἐξεστηκὸς καὶ τὰς περιβολὰς τὰς 
πρώτας πλείστας κατὰ τοῦτο ποιεῖσϑαι. καὶ τοὺς σπλῆ- 

νας πλείστους κατὰ τοῦτο καὶ τὴν πίεξιν μάλιστα κατὰ τὉ 

τὠυτόν. προσεπιδεῖν δὲ καὶ ἔνϑεν xci ἔνϑεν ἐπὶ 468 

συχνόν. μᾶλλον δέ τι τοῦτο τὸ ἄρϑρον πεπιέχϑαι χρὴ 

ἐν τῇ πρώτῃ ἐπιδέσει ἢ τὸ ἔν τῇ χειρί. ἐπὴν δ᾽ ἐπι- 
δήσῃς, ἀνωτέρω μὲν τοῦ ἄλλου σώματος ἐχέτω τὸ Émi- 

δεϑέν, τὴν δὲ ϑέσιν δεῖ ποιεῖσϑαι οὕτως, ὕπως ἥκιστα 30 

ἀπαιωρηϑήσεται ὃ πούς. τὸν δὲ ἰσχνασμὸν τοῦ σώ- 

ματος οὕτως ποιεῖσϑαι. ὁποίην τινὰ δύναμιν ἔχει καὶ 

τὸ ὀλίσϑημα. τὰ uiv γὰρ σμικρόν, τὰ δὲ μέγα ὀλισϑά- 

1 ἀρκέει codd. oi pro οἷον D 9 στυλεοι δρυῖνοι στυλοι 
B, στύλοι, οἷοι δρ. γίν. MV οἱ pro οἷοι Erxm. τρίβολοι pro 
στύλοι. οἷοι Litt. 4 χατανύσης BV, alterum τὰ ss. B? 
B ὑπεραιωρέεται codd. ὁ κατορϑώσαντα MV — 7 δὲ pro μὲν 
MV 8 δὲ MV 1! αὖτις κατατ. pro &vrix. scriptum fuisse 
suspicatur Litt. 14 ποιεῖσϑιαι om. B, ποιέεσϑαι rel. TOU 
pro τοὺς B 16 τωυτό MV καὶ prius om. V 18 £v τῆ τῆ 
zo.B δὲ MV 20 ποιξεσϑαι B, -ἠσασϑαι MV ὄὅπως BM V, 
0x. rel. codd. 91 ἀπεωρήσεται B ποῦς V 22 ποιέεσϑαι 
codd. óx MV τινὰ om. M ἔχῃ BM 
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vs. τὸ ἐπίπαν δὲ ἰσχναίνειν μᾶλλον xci ἐπὶ πλείω 

χρόνον χρὴ ἐν τοῖσι κατὰ σκέλεα τρώμασιν ἢ ἐν τοῖσι 

κατὰ χεῖρα. καὶ γὰρ μέξω καὶ παχύτερα ταῦτ᾽ ἐκείνων 

xci δὴ καὶ ἀναγχαῖον ἐλινύειν τὸ σῶμα καὶ καταχεῖ- 

σϑαι. μετεπιδῆσαι δὲ τὸ ἄρϑρον οὔτε τι χωλύει TQL- 

ταῖον οὔτε κατεπείγει" καὶ τἄλλα πάντα παραπλησίως 

qon ἰητρεύειν, ὥσπερ καὶ τὰ παροιχόμενα. καὶ ἣν μὲν 

τολμᾷ καταχεῖσϑαι. ἱκαναὶ τεσσαράκοντα ἡμέραι. ἣν 

μοῦνον ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην τὰ ὀστέα αὖτις καϑίζηται. 

10 ἣν δὲ μὴ ϑέλῃ ἀτρεμεῖν, χρῷτο μὲν ἂν [οὐ] βραδέως τῷ 

σκέλει. ἐπιδεῖσθαι δὲ ἀναγκάζοιτ᾽ ἂν πολὺν χρόνον. 

470 Ὁπόσα μέντοι τῶν ὀστέων μὴ τελέως ἵζει ἐς τὴν 

20 

[y E , 5 , 2 /, — , , 

ἑωυτῶν χώρην, ἀλλά τι ἐπιλείπει. τῷ χρόνῳ λεπτύνεται 

ἰσχίον καὶ μηρὺς καὶ κνήμη. καὶ ἣν μὲν ἔσω ὀλίσϑ, 
" 2 , , ^ M t ' 5“. es ' - 

τὸ ἔξω μέρος λεπτύνεται, iv δὲ ἔξω. τὸ ἔσω" τὰ πλεῖ- 

στα δὲ ἐς τὸ ἔσω ὀλισϑάνει. 

15. ᾿Επὴν δὲ κνήμης ὀστέα ἀμφότερα καταγῇ ἄνευ 

ἑλκώσιος. κατατάσιος ἰσχυροτέρης δεῖται. κατατείνειν 

δὲ τούτων τῶν τρόπων ἐνίοισι τῶν προειρημένων τισί, 

ἣν μεγάλαν αἱ παραλλάξιες ἔωσιν. ἱκαναὶ δὲ καὶ αἱ 

ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν κατατάσιες. τὰ πλεῖστα γὰρ ἀρκέοιεν 
ἂν δύο ἄνδρες ἐρρωμένοι. ὁ μὲν ἔνϑεν ὁ δ᾽ ἔνϑεν 

1 δεῖ γγο δὲ ΜΥ 2. ροβὺ κατὰ 844. τὰ B τρώμασι B 8 χεῖρας 
M μείξω B ταῦτα MV 4 δεῖ pro δὴ B ἐλινυσι Β΄, mut. B* 
in ἕλινυειν, £4. V ὁ τὰ ἄλλα MV 8 τὸ αἷμα pro τολμᾷ MV 
ἀτρέμα post τολμᾷ ex vulg. servant Litt. Pq., om. BMV 9 αὖϑις 
codd., αὖτ. Bosq. 10 ἀτρεμέειν codd. οὐ fo. BMVN,o? ῥᾳδίως 
cet., οὐ delevi 11 πολῦν᾽ 12 óx MV 14 post ἰσχ. add. δὲ B5 
del.B? καὶ ante ἣν om. B!, add. B? εἴσω codd. ὀλισϑῇ codd., 
eorr. Litt. 15 δ᾽ MV εἴσω codd. 16 ἐς om. B, εἰς ss. B? 
εἴσω MV 18 τείνειν MV 19 τοῦτον τὸν τρόπον V ἐν οἷσι 
(mut. in ἐνίοιση B?) vo τῶν B τισί vulg., τηνι B, τιν MV 
20 ἐῶσιν V — 20.21 αἱ ἁπὸ B, καὶ ἀπὸ MV, καὶ αἱ ἀπὸ Litt. 
21 ante τὰ add. ἐς Β ixevor pro ἀρκέοιεν ἂν B 22 δὲ B 
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ἀντιτείνοντες. τείνειν δὲ ἐς τὸ ἰϑὺ χρὴ κατὰ φύσιν 

xci κατὰ τὴν ἰϑυωρίην τῆς κνήμης καὶ τοῦ μηροῦ, 
καὶ ἢν κνήμης ὀστέα κατεηγυίης κατατανύῃς καὶ dv 
μηροῦ. καὶ ἐπιδεῖν οὕτως ἐχτεταμένων ἀμφοτέρων, 

ὁπότερον ἂν τούτων ἐπιδέῃς" οὐ γὰρ ταὐτὰ συμφέρει 5 

σκέλει τὲ χαὶ χειρί: πήχεος μὲν γὰρ καὶ βραχίονος 

ἐπὴν ἐπιδεϑῶσιν ὀστέα κατεηγότα. ἀναλαμβάνεται T 

χείρ. καὶ iv ἐκτεταμένα ἐπιδέῃς, τὰ σχήματα τῶν σαρ- 

κῶν ἕτεροιοῦται ἐν τῇ συγχάμψει τοῦ ἀγκῶνος" ἀδύ- 
νατος γὰρ ὃ ἀγκὼν ἐχτετάσϑαι πολὺν χρόνον" οὐ γὰρ τὸ 

πολλάκις ἐν τοιούτῳ | εἴϑισται ἐσχηματίσϑαι. ἀλλ᾽ ἐν 412 
- , , M M SN / ἘΠ 17 

τῷ συγχεκάμφϑαι" καὶ δὴ καὶ ἅτε δυνάμενοι οἱ v- 
4 

Li - M 

ϑρωώποι περιιέναι. ἐπὴν κατὰ χεῖρα τρωϑῶσι. Gvyxc- 
, tj ' 9 M , , * r χάμφϑαι κατὰ τὸν ἀγκῶνα δέονται. σκέλος δὲ ἔν τε 

τῇσιν ὁδοιπορίῃσι xci ἐν τῷ ἑστάναι εἴϑισται ὃτὲ μὲν i5 
ἐχτετάσϑαι., ὁτὲ δὲ σμικροῦ δεῖν ἐχτετάσϑαι" καὶ εἴϑι- 
σται χαϑεῖσϑαι ἐς τὸ κάτω κατὰ φύσιν καὶ δὴ καὶ 

πρὺς τὸ ὀχεῖν τὸ ἄλλο σῶμα᾽ διὰ τοῦτο εὔφορον αὐτῷ 
, b 3 , Did 2) , »" ' M δὶ 9 ἐστι τὸ ἐκτετάσϑαι. ὅταν ἀνάγκη ἔχῃ. καὶ δὴ καὶ ἐν 

τῇσι ἐοίτῃσι πολλάκις ἐν τῷ σχήματι τούτῳ ἐστὶν [ἐν so 
- 2 / 3 M P. M - NC 3 , 

τῷ ἐχτετάσϑαι]" ἐπὴν δὲ δὴ τρωϑῇ,. καὶ ἡ ἀνάγκη κα- 
^ M , er ? , , ταδουλοῦται τὴν γνώμην, ὅτι ἀδύνατοι μετεωρίξεσϑαι 

1 ἦϑὺ B 2 εἰϑυωρίην B 8 κατηιγυίης B, κατηγυίης 

MV κατᾶάγύης B, τὰ ss. B?, κατατείνης M V 4 ante οὕτως 
add. dà MV 5 óx. MV τούτων J, -Éov cet. ταῦτα MV 
Évug. ΜΥ 6 σκέλη Β πήχεως BMV, -toc vulg. — 9 ἕτεροι 
οὔτε MV é£vyx.M 10 zovà.M 11 ἐσχημ. 0m. MV 12 sq. ξυγκξκ. 
utroque loco MV σπεριξιέναι D, mut. in περιεῖναι B? 
14 δέοντα V 15sq. ὅτε bis MV μικροῦ MV 10.117 καὶ 
εἶθ". καϑ'. om. MV, κάτω ss. B? 18 ὀχέειν MV — Otevobro V 

19 ἀνάγκην BM V, -κη vulg., ἔχει B 20 τουτέῳ V post 
ἐστὶν add. ἐν τῷ ἐχτετάσϑαι (-τᾶσϑαι M) codd., del. Bosq. 
21 ó7 om. B!, ss. B? xoi ἢ B, om. cet. 
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, [y 4 3 2 δὰ / M ^ - γίνονται, ὥστ᾽ οὐδὲ μέμνηνται περὶ τοῦ συγκαμφϑῆναι 

καὶ ἀναστῆναι, ἀλλὰ τολμῶσιν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι 
κείμενοι. διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσιας χειρὸς καὶ 

δκέλεος οὔτε ἡ κατάτασις οὔτε ἡ ἐπίδεσις τοῦ σχήματος 

5 συμφέρει ἡ αὐτή. ἣν μὲν οὖν ἡ χατάτασις ἱκανὴ ἡ 

ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν ἧ. οὐδὲν δεῖ μάτην ὀνεύεσϑαι — xcl 
AJ , ^ M , bj N ^ γὰρ σολοικότερον μηχανοποιεῖν μηδὲν δέον ---- ἢν δὲ μὴ 

ς 5 e , ς AT SN - 3 E M - 
ἱχανὴ Cn» ἡ κατάτασις ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν 

A14 ἄλλων τινὰ ἀναγκέων προσφέρειν, ἤν τινά γε προχωρῆ. 

1 

1 

οὅταν δὲ δὴ ἱκανῶς καταταϑῇ. δηίΐίδιον ἤδη κατορϑώ- 

δσασϑαι τὰ ὀστέα καὶ ἐς τὴν φύσιν ἀγαγεῖν. τοῖσι ϑέ- 

ναρσι τῶν χειρῶν ἀπευϑύνοντα xci ἐξευκρινέοντα. 

16. ᾿Επὴν δὲ χκατορϑώσῃς. ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀϑονίοισι 
, p 51. τι δι - 5.0 2809. B D κατατεταμένον, ijv T ἐπὶ δεξιά. iv v ἐπ’ ἀριστερὰ 

περιφέρειν συμφέρῃ αὐτοῖσι τὰ πρῶτα ὀϑόνια" βάλ- 
N M 3 M A 3 , M ' HN 

λεσϑαι δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀθονίου κατὰ τὸ χάτηγμα, 

καὶ περιβάλλεσθαι κατὰ τοῦτο τὰς πρώτας περιβολάς" 

καὶ ἔπειτα νέμεσϑαι ἐπὶ τὴν ἄνω κνήμην ἐπιδέων. 

σι 

ὥσπερ καὶ év τοῖσιν ἄλλοισι κατήγμασιν εἴρηται. τὰ 
M 3 ΄ 1 M 3 ^ ΄ M 

20 δὲ ὀθόνια πλατύτερα χρὴ civau καὶ μακρότερα καὶ 

πλείω πολὺ τὰ κατὰ τὸ σχέλος τῶν ἐν τῇ χειρί. ἐπὴν 

1 ὥστε MV μέμνηται Β ξυγκ. codd., c. vulg. 2. τολμέωσι 
M, τολμέουσιν V τουτέω ΒΜΥ 8 ἐστας B!, ἐσ expunxit B$ 

4 οὔτ᾽ ἡ κα V οὐδὲ ἡ ἐπ. MV  5£vug. MV 5j om. MY, 
qj. B, αὐτῇ NW ix ΚΟΥ. ἡκανὴ j*M Α 6-- 8ή... ἀνδρῶν 
om.  πονέεσϑαι M ^ ̂  post γὰρ add. καὶ Β μηχανοποιἕειν 
codd. μηϑὲν BM 8 j de meo addidi 9 ante ἄναγκ. add. 
τῶν MV ἀναγκαίων codd., τέων Litt. προσχωρέῃ BM V, προχ. 
D Chart. Erm. 10 ἔστ᾽ ἂν pro ὅταν V κατορϑῶσϑαι Ν, 
-ϑοῦσϑαι V 12 χειρέων BMV ἀπιϑύν. B 18 κατορϑώση MV 
τοῖσι M 14 κατατεταμένα V 18 Évug. codd. αὐτέοισι codd. 

βαλλέσϑω MV 106 τοῦ 09. om. MV κατὰ vulg., om. BM V 
17 περιβαλλέσϑῬο MV 18 χἄπειτα νεμέσϑω MV 19 καὶ 

om. MV ἐπὶ pro ἐν MV τοῖσι ΒΜ 21 πλέω zovà? MV τὰ 
B, αὐτὰ MV, αὖ τὰ Ῥᾳ. σκελεος Β΄, mut.in σκέλος B? τῇ om.B 
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δ᾽ ἐπιδήσῃς, καταϑεῖναι ἐφ᾽’ ὁμαλοῦ τινος καὶ μαλϑα- 
κοῦ. ὥστε μὴ διεστράφϑαι ἢ τῇ ἢ τῇ. μήτε λορδὸν 

μήτε κυφὸν εἶναι. μάλιστα δὲ συμφέρει προσκεφάλαιον 
ἢ λίνεον ἢ ἐρίνεον. μὴ σκληρόν, μέσον κατὰ μῆκος πουή- 

σαντα λαπαρόν ὑποϑεῖναι ἢ ἄλλο τι ὃ τούτῳ ἔοικε. 

Περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν ὑποτιϑεμένων ὑπὸ τὰ 

σκέλεα τὰ κατεηγότα ἀπορέω ὅ τι συμβουλεύσω. εἰ 

ὑποτιϑέναι χρὴ ἢ οὔ ὠφελέουσι μὲν γάρ. οὐχ ὅσον δὲ 

οἱ ὑποτιϑέντες οἴονται. οὐ γὰρ | ἀναγκάξουσιν οἱ σω- 416 

[51] 

- , το ς “ Ἢ M A - x " 
λῆνες ἀτρεμεῖν, ὡς οἴονται" οὔτε γὰρ τῷ ἄλλῳ σώματι 10 

στρεφομένῳ ἔνϑα ἢ ἔνϑα ἐπαναγχάξει ὃ σωλὴν μὴ 
3 » ' , ^ ^ 9 M , Χ P/4 

ἑπακολουϑεῖν τὸ GX£ÀOg. ἣν μὴ ἐπιμελῆται αὐτὸς (v- PEE h 5 

Ogozog, οὔτε αὐτὸ τὸ σκέλος ἄνευ τοῦ σώματος κω- ? i 

λύει ὃ σωλὴν κινηϑῆναι ἢ τῇ ἢ Tj. ἀλλὰ μὴν ἀστερ- σὴ ?] 4 ὑπ 
, , , e / ^ WX TS - 3 

γεστερόν ye ξύλον ὑποτετάσϑαι. ijv μὴ ὁμῶς «orig μαλ- 15 

ϑακόν τι ig αὐτὸ ἐντεϑῇ. εὐχρηστότατον δέ ἐστιν ἔν 

τὲ τῇσι μεϑυποστρώσεσι καὶ ἐν τῇσιν ἐς ἄφοδον προσ- 
χωρήσεσιν. ἔστιν οὖν σὺν σωλῆνι καὶ ἄνευ σωλῆνος 

καὶ καλῶς καὶ αἰσχρῶς κατασκευάσασϑαι" πιϑανώτερον 

δὲ τοῖσι δημότησίν ἐστιν καὶ τὸν ἰητρὸν ἀναμαρτητό- τῷ ς 

1 ἐπιδέης MV ἐπ᾽ B, ἐφ᾽ cet. 2. ἡ τη ἡ τη, prius ἡ τῇ 
mut. in ἤ τοι, alterum del. B? 8 ξυμφ. codd. 4 λινέον M 
ἐρινέον M, ἐρινεὸν V ὅ λαπ. ante μέσ. colloc. omnes praeter 
B vxot^nvot B, mut. in ὑποτιϑένα!ι B? 1 ante ὅ τι add. τὰ 
B', del. B? ξυμβ. ) MV  jjlibri εἰ Litt. 8 χρὴ oov B!, oov 
del. et i ἢ οὐ Super χρὴ scr. B? [10 ἀτρεμέειν codd. — 11 post 
στρεφ. add. ἢ vulg., om. Β ante xev. verba ἐπαναγκάξουσι. 
ἔνϑια punctis cireumcelusa iterat B 12 ἐπακολουϑέειν BM V, 

T 
εἶν rec. ὠνϑρ. B!, mut. B? in ὁ ἄνϑο. 18 αὐτὸ τὸ ox.V, ko 
τὸ 6x. B (τὸ 58. B5), αὐτὸ σκ. M, αὖ τὸ Pq. 15 ce MV vulg., 
ys unus Β ὕμως M, 0xog B αὖτις scripsi, ἄν τις codd., cf. 
Herm. XXVII, 301 16 ἐντεϑῇ libri, fru) Lind. Erm. ἐστι M 

117 vs om. libri praeter B, usü' ὑποστρώσεσι M τῇσι BM 
zooy. M V 20 δημότῃσί BM ἐστι MV 
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τερον εἶναι, ἣν σωλὴν ὑποκχέηται. καίτοι ἀτεχνώτερόν 

γέ ἐστιν. δεῖ μὲν γὰρ ig! ὁμαλοῦ καὶ μαλϑακοῦ κεῖ- 
σϑαι πάντη πάντως ἐς ἰϑύ. ἐπεί τοί ye ἀνάγκη κρα- 

τηϑῆναι τὴν ἐπίδεσιν ὑπὸ τῆς διαστροφῆς τῆς ἐν τῇ 

5 ϑέσει. ὅποι ἂν ῥέπῃ καὶ ὁπόσα ἂν ῥέπῃ" ὑποκρινέσϑω 

0i ὁ ἐπιδεδεμένος ταὐτά. ἅπερ καὶ πρότερον εἴρηται" 

καὶ γὰρ τὴν ἐπίδεσιν χρὴ τοιαύτην εἶναι καὶ τὸ οἴδημα 

418 οὕτως ἐξαείρεσθαι ἐς τὰ ἄκρεα καὶ τὰς χαλάσιας οὕτως 

καὶ τὰς μετεπιδέσιας διὰ τρίτης, καὶ εὑρισκέσϑω | ἐπὶ 

10 ἰσχνότερον τὸ ἐπιδεόμενον, καὶ τὰς ἐπιδέσιας ἐπὶ μᾶλ- 

λον ποιεῖσϑαι καὶ πλείοσι τοῖσιν ὀϑονίοισι" περιλαμ- 

βάνειν τε καὶ τὸν πόδα χαλαρῶς. ἢν μὴ ἄγαν ἐγγὺς 

ἢ τοῦ γούνατος τὸ τρῶμα. κατατείνειν δὲ μετρίως καὶ 

ἐπικατορϑοῦν ἐφ᾽ ἑἕχάστῃ ἐπιδέσει χρὴ τὰ ὀστέα" ἣν 

i γὰρ ὀρϑῶς μὲν ἰητρεύηται, κατὰ λόγον δὲ τὸ οἴδημα 

χωρῇ. ἐπὶ μὲν λεπτότερον χαὶ ἰσχνότερον τὸ ἐπιδεό- 
μενον χωρίον ἔσται, ἐπὶ δὲ αὖ παραγωγότερα τὰ ὀστέα, 

ἐνακούοντα τῆς κατατάσιος μᾶλλον. ἐπὴν δὲ ἑβδομαῖος 

ἢ ἐναταῖος ἢ ἑνδεκαταῖος γένηται. τοὺς νάρϑηκας χρὴ 

20 προστιϑέναι. ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοισιν κατήγμασιν 

εἴρηται. τῶν δὲ ναρϑήκων τὰς ἐνέδρας χρὴ φυλάσ- 

σεσϑαι κατά τε τῶν σφυρῶν τὴν ἴξιν καὶ κατὰ τὸν 

τένοντα τὸν ἐν τῇ κνήμῃ τοῦ ποδός. ὀστέα δὲ κνήμης 

κρατύνεται ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν, ἣν ὀρϑῶς ἴη- 

1 ἀτεχνέστερον libri omn. praeter B 2 ἐστι V 8 εἰϑύ B, 
ἐπί το ἀνάγκη B! mut. in ἐπεί τὸ ys &. D? κχραϑῆναι MV 
5 διαϑέσει MV ὁκόσα codd. 6 ταῦτα codd., ταὐτὰ Litt. 8 ἐξα- 
εἰρασϑαι M V, ἐξαερεῖσϑαι D, ἐξαείρεσϑαι Parr. DHIJK 9 ἐπὶ 
B, om. cet. 11 ποιέεξ.υ V πλέοσι V τοῖσι BM 18 τὸ om. Β΄, 
adser. B? — 16 χωρέῃ codd. 11 δ᾽ εὖ πραγωτερα B!, mut. in 
δ᾽ εὖ παραγωγότερα B? 18 δὲ add. MV (Β', del. man. po- 
sterior 19 ἐννατ. V χρὴ B, om. cet. 20 τοῖς BM V, τοῖσιν 
ree. ἄλλοισι M V 22 ἴξιν ut solet V 
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τρεύηται. ἣν δὲ ὑποπτεύῃς τῶν ὀστέων τι δεῖσθαί 

τινος διορϑώσιος ἤ τινα ἕλκωσιν ὀρρωδῇς. ἐν τῷ με- 
σηγὺ χρόνῳ χρὴ λύσαντα καὶ εὐθετισάμενον μετεπιδῆσαι. 

11. "Hv δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον κατεήγῃ ἐν κνήμῃ. 
κατατάσιος μὲν ἀσϑενεστέρης δεῖται. οὐ μὴν ἐπιλείπειν 5 

χρή οὐδὲ βλακχεύειν ἐν τῇ κατατάσει. μάλιστα μὲν 
ἐν τῇ πρώτῃ ἐπιδέσει κατατείνεσϑαι ὅσον ἐφικνεῖται 
αἰεί ποτὲ πάντα τὰ κατήγματα. εἰ δὲ μή, ὡς τάχιστα" 

ὅ τι γὰρ ἂν μὴ κατὰ τρόπον εὐϑετισμένων τῶν ὀστέων 

ἐπιδέων τις πιέζῃ, ὀδυναίτερον τὸ χωρίον γίνεται. ἡ τὸ 

δὲ ἄλλη ἰητρείη ἡ αὐτή. 

18. Τῶν δὲ ὀστέων τὸ μὲν ἔσω τοῦ ἀντικνημίου 
καλεομένου ὀχλω) δέστερον ἕν τῇ ἰητρείῃ ἐστὶν καὶ κα- 480 

τατάσιος μᾶλλον δεόμενον. xci ἣν μὴ ὀρϑῶς τὰ ὀστέα 

τεϑῇ. ἀδύνατον κρύψαι. φανερὺν γὰρ καὶ ἄσαρκον 15 

πᾶν ἐστιν καὶ ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὸ σκέλος πολλῷ βρα- 

δύτερον δύναιντ᾽ ἂν τούτου χκαταγέντος. ἣν δὲ τὸ ἔξω 

ὀστέον καταγῇ. πολὺ μὲν εὐφορώτερον φέρουσι. πολὺ 

ὃξ εὐκρυπτότερον, χαὶ ἢν μὴ καλῶς συντεϑῇῆ - ἐπί. 
σαρκίον γάρ ἐστιν --- ἐπὶ πόδας τε ταχέως ἵστανται" 30 

τὸ πλεῖστον γὰρ τοῦ ἄχϑεος ὀχεῖ τὸ ἔσωϑεν τοῦ ἀντι- 

κνημίου ὀστέον. uc μὲν γὰρ αὐτῷ τῷ σκέλει καὶ τῇ 

ἰϑυωρίῃ τοῦ ἄχϑεος τοῦ κατὰ τὸ σκέλος τὸ πλεῖον 

ἔχει τοῦ πόνου τὸ ἔσω ὀστέον" τοῦ γὰρ μηροῦ ἡ κε- 

2 ὀρρωδέῃς codd. 3 εὐθετήσάμ. V, εὐθετισώμ. B, εὖὐϑε- 
τησάμ. cet. 4 κατεήγῃ Scripsi -ηγῆ B, -seyij MV 6 ἀμβλα- 
κεύειν B, αὖ (A. llb. ante μάλ. add. καὶ Erm. 1 ἐφικνέε. codd. 

8 sb V 10.11 Tj 08 ἀλλη "αὐτή om. B!, adscr. i. m. B? 
ἰητρίη B ut saepius 13 ἐστί M V 16 ἐστι MV 16.11 βρα- 

δύτερα MV δύναιτ᾽ τουτέου codd. κατηγέντος B cor- 
ΤΟΧΙ, κατεηγέντος M, κατεηγότος V 18 κατεήγη MV πουλὺ 
MV bis 19 δ᾽ MV καὶ ἢν mut. B? in χὴν ἔξυντ MV 
20 ἐστι Μ 21 ἀχϑέντος MV ὀχέει codd. sic. B 
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φαλὴ ὑπεροχεῖ τὸ ὕπερϑεν τοῦ σώματος. αὐτή τε ἔσω- 

ὃὲεν πέφυκε τοῦ σκέλεος καὶ οὐκ ἔξωϑεν. ἀλλὰ κατὰ 
N ὦν ὁ Ὁ 2 D M Ne ἂν “ - τὴν τοῦ ἀντικνημίου ἴξιν. ἅμα δὲ τὸ ἄλλο ἥμισυ τοῦ 

σώματος γειτονεύεται ταύτῃ μᾶλλον τῇ ἴξει, ἀλλ᾽ οὐχὶ 

τῇ ἔξωϑεν. ἅμα δὲ ὅτι παχύτερον τὸ ἔσω τοῦ ἔξωϑεν, 
ὥσπερ xci ἐν τῷ πήχει τὸ κατὰ τὴν τοῦ σμικροῦ 

δαχτύλου ἴξιν λεπτότερον καὶ μακρότερον. ἐν μέντοι 

τῷ κάτω ἄρϑρῳ τούτῳ οὐχ ὁμοίη ἡ ὑπότασις τοῦ ὀστέου 

τοῦ μακροτέρου" ἀνομοίως γὰρ ὁ ἀγκὼν καὶ ἡ ἰγνύη 

κάμπτεται. διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσιας τοῦ μὲν 
?t , , , - e 2 , ^ 

ἔξωϑεν ὀστέου καταγέντος ταχεῖαι αἱ ἐπιβάδιες. τοῦ 

δὲ ἔσωϑεν ὀστέου καταγέντος βραδεῖαν αἱ ἐπιβάσιες. | 

19. Ἤν δὲ τὸ τοῦ μηροῦ ὀστέον καταγῇ, τὴν 
, M M P - er M "d 

χατάτασιν χρὴ περὶ παντὸς ποιεῖσϑαι, ὕπως μὴ évóz- 

ἑστέρως σχήσει" πλεονασϑεῖσα μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν σί- 
3 * ' 3 3 M ^ 2 , E Ἁ - 

νοιτο. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ εἰ διεστεῶτα τὰ ὀστέα ὑπὸ τῆς 

ἰσχύος τῆς κατατάσιος ἐπιδέοι τις. οὐκ ἂν δύναιτο 

χρατεῖν ἡ ἐπίδεσις ὥστε διεστάναι, ἀλλὰ συνέλϑοι ἂν 
πρὸς ἄλληλα τὰ ὀστέα ὅτε τάχιστα ἀφείησαν οἱ τεί- 

γοντες᾽ παχεῖαν γὰρ καὶ ἰσχυραὶ αἱ σάρκες ἐοῦσαι 

1 ὑπεροχέει codd. ὕπερϑε M αὐτὴ V, αὕτη cet. τε DB, Gal. 
in eit. XVIII, 2, 448, δὲ cet. εἰσωϑ'. codd., ἔσωϑ'. Gal. 1. 1. 
D εἴσωθϑεν MV, ἅμα δὲ ὅτι... ἔξωϑεν 1. m. adscr. ΒΞ εἴσω MV 

6 ante ἐν add. τὸ omnes (Par. N oblit) praeter B ante κατὰ 
add. δὲ Β΄, del. ΒΓ juxo. codd. 8 và ἄρϑρῳ τῷ κάτω MV 
ὑποτασις mut. in ἐπίτασ. B? post óor. add. ἡ B, del. B? 9 τοῦ 
μακροτέρου mut. in τούτου μακχροτέρον ὄντος ps ἀνόμοιος MV 

post &yx. add. τε BM V, om. Parr. DF HJ ἰγνὺς V 
11sq. κατεαγέντος bis MV 12 sic. B LA. post £co9. 

om. M 13 tit: Z περὶ μηροῦ καταγέντος Β ἢ (om. V) περὶ 
μηροῦ MV 14 ποιέε. codd. — cr. περὶ πάντ. "MY ὅπος D, 
ὕπως MV, 6x. vulg. 15 σχήση V 16 οὐδ᾽ B, om. cet. 
διεστῶτα BV — 17 ἐπιδέοιτο B — 18 κρατέειν codd. 19 ὅτι 
codd., scripsi ὅτε post τάχ. add. ἂν vulg., om. BMV ἀφείησαν 
B, ἀφίησαν MV 
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κρατήσουσιν τῆς ἐπιδέσιος. ἀλλ᾽ οὐ χρατηϑήσονται. 

περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος, διατείνειν εὖ καὶ ἀδιαστρέπτως 
χρὴ μηδὲν ἐπιλείποντα᾽ μεγάλη γὰρ ἡ αἰσχύνη καὶ 

βλάβη βραχύτερον τὸν μηρὸν ἀποδεῖξαι. χεὶρ μὲν γὰρ 

βοαχυτέρη γενομένη καὶ συγκρυφϑείη ἂν καὶ οὐ μέγα 5 

τὸ σφάλμα" σκέλος ὃὲ βραχύτερον γενόμενον χωλὸν 

ἀποδείξει τὸν ἄνϑρωπον᾽ τὸ γὰρ ὑγιὲς ἐλέγχει παρα- 
, , 2^ : rr - ' , 

τιϑεμενον μακρότερον &Óv' ὥστε λυσιτελεῖ TOV μελ- 

Aovr« κακῶς ἑητρεύεσϑαι ἀμφότερα καταγῆναι τὰ σκέ- 

Asa μᾶλλον ἢ τὸ ἕτερον" ἰσόρροπος γοῦν ἂν εἴη αὐτὸς τὸ 

ἑωυτῷ. ἕπὴν μέντοι ἱκανῶς κατατανύσῃς. κατορϑω- 
74 M - » M - 2 lw V 

σάμενον χρὴ τοῖσι ϑέναρσι τῶν χειρῶν ἐπιδεῖν τὸν 

αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ καὶ πρόσϑεν γέγραπται. καὶ τὰς 

ἀρχὰς βαλλόμενον. ὥσπερ εἴρηται. καὶ νεμόμενον ἐς 

τὸ ἄνω τῇ ἐπιδέσει. καὶ ὑποκρινέσϑω ταὐτὰ ὥσπερ τ 

καὶ πρόσϑεν, καὶ πονείτω κατὰ ταὐτὰ καὶ ῥηιξέτω καὶ 

μετὲ πιδείσϑω ὡσαύτως: καὶ ναρϑήκων πρόσϑεσις ἡ 484 

αὐτή. κρατύνεται ὃὲ μηρὸς ἐν πεντήκοντα ἡμέρῃσι. 

20. Προσσυνιέναι ὃὲ χρὴ καὶ τόδε. ὅτι μηρὸς 
- /, 2 2 » 2! , t ? N 2 M 2 Y γαῦσός ἔστιν ἐς τὸ ἔξω μέρος ἢ ἐς τὸ ἔσω καὶ ἐς τὸ 90 

ἔμπροσϑεν μᾶλλον ἢ ἐς τοὔπισϑεν. ἐς ταῦτα τοίνυν 

τὰ μέρεα καὶ διαστρέφεται. ἐπὴν μὴ καλῶς ἰητρεύηται. 

καὶ δὴ καὶ κατὰ ταῦτα ἀσαρχότερος αὐτὸς ἑωυτοῦ 

ἐστιν, ὥστε οὐδὲ συγκχρύπτειν δύνανται ἐν τῇ δια- 

στροφῇ. ἢν οὖν τι τοιοῦτον ὑποπτεύῃς. μηχανοποί- 36 

1 χρατήσουσι M V — 2 post εὖ add. μάλα K Litt. Erm. Pq. 
διαστρέπτως B 3 ante χρὴ add. ὡς B, del. B? 5 yw. MV 

&vyxo. MV 6 φλάσμα B, mut. in σφάλμα B? 1 παρατιϑ. 
om. mss. omnes (N oblit.) praeter B 8 λυσιτελεει. codd. 
10 εἰσόρροπον Β 11 κατανύσης B, emend. B? 1 ταῦτα mss., 
ταὐτὰ Litt. 10 κατ᾽ αὐτὰ M, κατὰ ταῦτα V 18 ὃ umo. vulg. 
edd., ὃ om. BMV ἡμέρησιν Μ 19 προσξυν. codd. 20 ἐστι B 

24 Évyxo. MV 25 μηχανοποιέε. codd. 
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- M er ^ , - , εἶσθαι χρὴ ἅπερ ἐν τῷ βραχίονι τῷ διαστρεφομένῳ 
, M 

παρήνηται. προσπεριβάλλειν δὲ χρὴ ὀλίγα τῶν ὀϑο- 

víov χκύχλῳ ἀμφὶ τὸ ἰσχίον καὶ τὰς ἰξύας. ὅπως ἂν 

oí βουβῶνές vs καὶ τὸ ἄρϑρον τὸ κατὰ τὴν πλιχάδα 

486 χαλεομένην | προσεπιδέηται" καὶ γὰρ ἄλλως συμφέρει 

e καὶ ὅπως μὴ τὰ ἄκρεα τῶν ναρϑήκων σίνηται πρὸς τὰ 

ἀνεπίδετα προσβαλλόμενα. ἀπολείπειν δὲ χρὴ ἀπὸ τοῦ 
“ Md ^ , A f δ" ὧν ς 

γυμνοῦ αἰεὶ τοὺς νάρϑηκας καὶ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἵχα- 

vóv: καὶ τὴν ϑέσιν αἰεὶ τῶν ναρϑήκων προμηϑεῖσϑαι 

10 χρή, ὕπως μήτε χατὰ τὸ ὀστέον τῶν ἐξεχόντων παρὰ 

τὰ ἄρϑρα φύσει πεφυκότων μήτε κατὰ τὸ νεῦρον ἔσται. 

21. Τὰ δὲ οἰδήματα τὰ κατ᾽ ἰγνύην ἢ κατὰ πόδα 

ἢ κατά τι ἄλλο ἐξαειρόμενα ὑπὸ τῆς πιέξιος. εἰρίοισι 

πολλοῖσι ῥυπαροῖς. εὖ χατεργασμένοις, οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ 

15 ῥήνας. χηρωτῇ ὑποχρίων καταδεῖν, xci ἣν πιξζωσιν 

οἱ νάρϑηκες. χαλᾶν ϑᾶσσον. ἰσχναίνοις δ᾽ ἄν, εἰ ἐπ- 

ανεὶς τοὺς νάρϑηκας ὀϑονίοις ἰσχυροῖσι συχνοῖσιν | 

488 ἐπιδέοις τὰ οἰδήματα, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ κατωτάτω 
ἐπὶ τὸ ἄνω νεμόμενος. οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα ἰσχνὸν 

M ?! P M ec , ^ c χ N 9 - , 

"0 τὸ οἴδημα γένοιτο καὶ ὑπέλϑοι ἂν ὑπὸ τὰ ἀρχαῖα ἐπι- 

490 δέσματα. ἀλλ᾽ οὐ χρὴ | τούτῳ τῷ τρόπῳ χρῆσϑαι τῆς 

1 ἅπερ B, οἷάπερ cet. διεστραμμένῳ V 2. ὀλίγα punctis 
inclus. B? 3 ante κύκλῳ 844. καὶ B ὅπ. ΒΜ hic οὖ 6, ὅκ. vulg. 

4 πλιχ. BV, πληχ. M 5 ἐπιδέηται V — Évug. codd. 
θ ὅπ. BMV ἄκραια Β 1 προσβάλλοντα Β΄, mut. in -όμενα B? 

8 αἷες B!, ἀεὶ δεῖν B? 9 zroocun9. Β΄, c del. Β5, προμηδέε- V, 
-ϑέε- M vulg. 10 ὅκ. V 11 ante νεῦρον add. ἄρϑρον codd. 
omnes (N ex emend.) praeter Β 12 ηδυματα B τὰ post oió. 
B(HN al. man.), om. cet. 13 ἐξαειρεύμενα codd., Gal. 523, 
correxi 14 ῥυπαροῖσι M, -» V 16 ἰσχναινειαις B!, ἰσχναι- 
γοιαις B?, ἰσχναίνειε MV, corr. Litt. ἐπανεις. B, ἐπὰν ἐς v. v. 
MV 17 ὀϑονίοις ἰσχνοῖσι συχνοισι B, ὀϑονίοισιίν V) icyvoici(v V) 
MV, cvyv. om. MV, iozvo. pro ἰσχν. Bosq. 18 κατωτάτου BV 

20 γένηται V ὑπέλϑοι ἂν ὑπὸ B, ὑπερϑείη ὑπὲρ MV 
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ἐπιδέσιος. ἢν μὴ κίνδυνος yj ἐν τῷ οἰδήματι φλυκταινώ- 
^» - x 2s. - E)! NONAS σιος ἢ μελασμοῦ" γίνεται δὲ οὐδὲν τοιοῦτο, ἢν μὴ ἄγαν 

τις πιέξῃ τὸ κάτηγμα ἢ καταχρεμάμενον ἔχῃ ἢ κνᾶται τῇ 

χειρὶ ἢ ἄλλο τι προσπίπτῃ ἐρεϑιστικὸν πρὸς τὸν χρῶτα. 

22. Σωλῆνα δὲ εἰ μέν τις ὑπ’ αὐτὸν τὸν μηρὸν Ὁ 
ὑποθείη μὴ ὑπερβάλλοντα τὴν ἰγνύην. βλάπτοι ἂν 

M ^ 3 , N Ν μ᾿ b! M , M 

μᾶλλον ἢ ὠφελξοι᾽ οὔτε γὰρ ἂν τὸ σῶμα χωλύοι οὔτε 

τὴν χνήμην ἄνευ τοῦ μηροῦ κινεῖσϑαι. ἀσηρόν τ᾽ ἂν 
?! P! ^ 5 , , * e e 

εἴη πρὸς τὴν ἰγνύην προσβαλλόμενον. xci ὃ ἥκιστα 

δεῖ. τοῦτ᾽ ἂν ἐποτρύνοι ποιεῖν, κατὰ τὸ γόνυ κάμπτειν" τὸ , 9 , 7 ' 
πᾶσαν yàg ἂν τυρβὴν παρέχοι τῇσιν ἐπιδέσεσιν καὶ 

μηροῦ ἐπιδεδεμένου x«l χνήμης ὅστις κατὰ τὸ γόνυ 

κάμπτοι᾽ ἀνάγκη γὰρ ἂν εἴη τοὺς μύας ἄλλοτε ἄλλο 

δχῆμα ἔχειν" ἀνάγκη δ᾽ ἂν εἴη καὶ τὰ ὀστέα τὰ κατε- 

ηἡγότα κίνησιν ἔχειν. περὶ παντὸς οὖν ποιητέον τὴν i5 

ἰγνύην ἐντετάσϑαι. δοκέοι ἂν οὖν μοι ὃ σωλὴν ozto- 

ἕχων πρὸς τὸν πόδα ἀπὸ τοῦ ἰσχίου ὠφελεῖν ὕὑποτι- 

ϑέμενος᾽ καὶ ἄλλως κατ᾽ ἰγνύην ταινίην χαλαρῶς περι- 

βάλλειν ] σὺν τῷ σωλῆνι. ὥσπερ τὰ παιδία ἐν τῇσι 493 

κοίτῃσι σπαργανοῦται. εἶτα ἐπὴν ὁ μηρὸς ἐς τὸ ἄνω so 

διαστρέφηται ἢ ἐς τὸ πλάγιον, εὐκατασχετώτερον εἴη 
" ' x - [vA ^ s / ἂν σὺν τῷ σωλῆνι οὕτως. ἢ ovv διαμπερής σοι ποιη- 

τέος Ó σωλὴν ἢ οὐ ποιητέος. 

2 τοιοῦτο B! MM, -ον B? rec. μὴ om. Β΄, add. B? 3 κνᾶ- 
ται B, xvij- cet. — 1 ὠφελοίη Β 8 xswses- Β τ᾽ ἂν B, γὰρ 
cet. 10 τοῦτ᾽ ἀποτρ. Β΄, mut. in τοῦτ᾽ ἂν £moro. B? ποιέειν 
codd. post z. add. ἥκιστα γὰρ δεῖ vulg., om. Β΄, ss. B? 11 ἂν 
om. V τύρβην V τοῖσιν B ἐπιδέσεσι V 18 καμπτη B ἂν 
om. MV post εἴη add. τοῦτο MV ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε cy. M, 
ἄλλοτε xol ἄλλοτε ἄλλο oy. V 14 ἴσχειν M V — 16 ἐκτετάσϑαι 
Β΄, mut. in évr. B? óoxor B, óoxi V, δοχεῖ M μοι B, ὁμοίως 
MV ὑὕπερεχων B, ὃ περιέχων cet. 11 ὠφελέειν codd. 18 ἄλλος 
B', mut. B? in -ῶς ταινίηΒβ 19 ξὺν MV 251 διαστρέφοιτο 
codd. correxi 22 ξὺν MV si V, ἡ M, ἢ Β΄, mut. in ἣν B* 
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28. Πτέρνης δὲ ἄκρης κάρτα χρὴ ἐπιμελεῖσϑαν ὡς 
εὐθέτως ἔχῃ καὶ ἐν τοῖσι χατὰ κνήμην καὶ ἐν τοῖσι 
κατὰ μηρὸν κατήγμασιν. ἢν μὲν γὰρ ἀπαιωρῆται ὁ 

ποὺς τῆς ἄλλης κνήμης ἡρματισμένης, ἀνάγκη κατὰ τὸ 

ἀντικνήμιον τὰ ὀστέα κυρτὰ φαίνεσθαι" ἢν δὲ T Mic 

πτέρνη ὑψηλοτέρη [ἢ] τοῦ μετρίου ἡρματισμένη T. ἡ 
δὲ ἄλλη κνήμη ὑπομετέωρος 7, ἀνάγκη τὸ ὀστέον τοῦτο 
κατὰ τὸ ἀντικνήμιον χκοιλότερον φανῆναι τοῦ μετρίου, 

προσέτι καὶ ἢν ἡ πτέρνη τυγχάνῃ ἐοῦσα τοῦ ἀνϑρώ- 

το που φύσει μεγάλη. ἀτὰρ καὶ κρατύνεται πάντα τὰ 

ὀστέα βραδύτερον, ἣν μὴ κατὰ φύσιν κείμενα κατα- 

μένῃ ἀτρεμέοντα ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι καὶ αἱ πωρώσιες 

ἀσϑενέστεραι. 

σι 

M , ^ 

94. Ταῦτα μὲν δὴ ὅσοισι τὰ μὲν ὀστέα κατέηγεν. 

10 ἐξέχει δὲ μή. μηδὲ ἄλλως ἕλκος ἐγένετο. οἷσι δὲ τὰ 
ἀφ4 ὀστέα | κατέηγεν ἁπλῷ τρόπῳ καὶ μὴ πολυσχιδεῖ, 

(«ἐξέσχε δέ.) αὐϑήμερα ἐμβληϑέντα ἢ τῇ ὑστεραίῃ κατὰ 
, e , M ^ , , c , , χώρην ἱξόμενα καὶ μὴ ἐπίδοξος 7| ἀπόστασις παρασχί- 

δων ὀστέων ἀπιέναι ἢ καὶ οἷσιν ἕλκος μὲν ἐγένετο, 

διαμπερέσιοι ποιητ. M V, διαμπερής σοι B, διαπερὲς εἴη pro ὃ. 
co, vulg. Litt, διαμπερὲς ἴῃ rec. Pq. 

1 περὶ πτέρνης tit. V, 89 mz. zr. M λιαν i. m. adser. B 
ἐπιμελέε. MV ἃ ἔχει BM 3 κατήγμασι Β ἀπαιώρηται V, 

«uU 

ἀπεώρ. Μ, ἀποκρέμαται adscr. i. m. B 4 ἡμαρτισμένης Ν 
6 ἢ (ij V) delevi ὀἠρτισμένη MV, ἠρματισμένη » B Troóro 
BM 8. ante xou. ΤῊ τοῦτο MV 9 πτέρνα DB- t κείμ. ἢ 
καὶ τὰ μὴ ἀτ. γαὰ]ὶρ. ἤ om. BMV μὲν pro μὴΒβ pro καὶ τὰ 
μὲν scripsi καταμένῃ, cf. Herm. XXVII, 801. 12 αὐτέῳ MV 
πωρύσιες B, παρώσηες V ἴῃ marg. £v λόγῳ adscr. B? 14 μὲν 
ovv δὴ B, δὴ del. B? ὅσων B, ὅσοις MV, ὅσοισι cet. 15 ἐξέχη B 

16 ante ἁπλῷ ex rec. codd. add. τῷ Litt. Pq., om. BMV 
zovivoy. M, πολυσχεδεῖ B 17 (ἐξέσχε 0) add. Litt. et ex con- 
cinnitate sententiarum et ex comm. Gal. p. 533 coniectans, καὶ 
ἐξ. uiv, «9. δ᾽ iuf. Erm. ante κατὰ ex codd. rec. add. x«L 
Litt. P4., om. BMV 18 χωρεῖν ἱξομεναι B παρασχιδὼν V 

19 ἀπιέναι del. Erm. 
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τὰ δὲ ὀστέα τὰ χατεηγότα οὐκ ἐξίσχει οὐδ᾽ ὃ τρόπος 
τῆς κατήξιος τοιοῦτος. οἷος παρασχίδας ὀστέων ἐούσας 

ἐπιδόξους εἶναι ἀναπλῶσαι. τοὺς τοιούτους οἱ μὲν 

μήτε μέγα  ἀγαϑὸν μήτε μέγα κακὸν ποιέοντες ἴη- 496 

τρεύουσι τὰ μὲν ἕλκεα καϑαρτικῷ τινι ἢ πισσηρὴν 5 

ἐπιϑέντες ἢ ἔναιμον ἢ ἄλλο τι ὧν εἰώϑασιν ποιεῖν" 

ἐπάνω δὲ τοὺς οἰνηροὺς σπλῆνας ἢ εἴρια ῥυπαρὰ 

[ὁκόσοι] ἐπιδέουσιν ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. ἐπὴν δὲ τὰ 

ἕλκεα χαϑαρὰ γένηται καὶ ἤδη συμφύηται. τότε τοῖς 

ὀϑονίοισι συχνοῖσι πειρῶνται ἐπιδεῖν καὶ νάρϑηξι i0 
κατορϑοῦν. αὕτη μὲν ἡ ἴησις ἀγαϑόν τι ποιεῖ. κακὸν 

δὲ οὐ μέγα. τὰ μέντοι ὀστέα οὐχ ὁμοίως δύναται 

ἱδρύεσθαι ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην, ἀλλὰ τινὶ καὶ ὀγκη- 
οότερα τὰ ὀστέα τοῦ καιροῦ ταύτῃ γίνεται. γένοιτο 

δ᾽ àv x«l βραχύτερα ὧν ἀμφότερα τὰ ὀστέα κατέηγεν i5 

ἢ πήχεος ἢ κνήμης. 
25. "4AAoL δ᾽ αὖ τινές εἶσιν, οἱ ὀϑονίοισιν τὰ τοι- 

αὖτα ἴητρεύουσιν εὐθέως καὶ ἔνϑεν μὲν καὶ ἔνϑεν 

ἐπιδέουσιν τοῖς ὀϑονίοισι. κατὰ δὲ τὸ ἕλκος αὐτὸ δια- 

λείπουσιν καὶ ἐῶσιν ἀνεψύχϑαι' ἔπειτα ἐπιτιϑέασιν 20 

1 τὰ δὲ ὀστέα bis deinceps M τὰ post ócr. om. MV 
2 κατίξηος A Á 2. 8 ἐούσας del. Litt. eiusque in locum trans- 
posuit εἶναι; idem interpunctionem post &vez. intulit, ante 
ἄναπλ. et post τοιούτους sustulit 8 ἀναπλῶσει B!, mut. in 
ἀναπλεῦσαι B? 4 μέγα prius om. V 5 χαϑαρτικόν τι Ga- 
lenus videtur legisse 6 εἰώϑασι MV ποιέειν ΜΥ 7 éxovo 
B, ἐπαινέω MV εἴρια ῥυπαρὰ om. Gal. comm. — post óvz.. add. 

ὁκόσϊ (ο 88. ΤῊ B, ὁκόσοι cet. (oblit. ab al. m. H), del. Litt., 
ὁμόσε Wb. 9 ξυμφ. codd., ξυμφύσται MV 11 7 om. V 
ποιέει. B 13 x«i B, om. MV 14 οστεα B, σώματα MV 
16 πήχεως MV 17 δὲ sine αὖ Gal. de plac. Hipp. et Plat., 
p. 785 Iw. Mueller ὀϑονίοισι MV τοιαῦτ᾽ Gal. ib. 19 £m - 
δέουσι M V Gal.ib. τοῖσι Gal. ib. κατὰ τὸ ἕλκος δὲ Gal. ib. 
διαλεί(λί Νπουσι MV Gal.ib. 20 ante ἐπιτιϑ'. add. καὶ Gal. ib. 

HirPocnarzs Il. 6 
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ἐπὶ τὸ ἕλκος τῶν καϑαρτικῶν τι x«l σπλήνεσιν οἴνη- 

ροῖς ἢ εἰρίοις ῥυπαροῖσιν ϑεραπεύουσιν. αὕτη ἡ ἴησις 

498 χακή. καὶ εἰκὸς τοὺς οὕτως Ἰητρεύοντας τὰ μέγιστα 
ἀσυνετεῖν καὶ ἐν τοῖσι ἄλλοισι κατήγμασι καὶ ἐν τοῖσι 

τοιούτοισι. μέγιστον γάρ ἐστιν τὸ γινώσκειν χαϑ' 

ὁποῖον τρόπον χρὴ τὴν ἀρχὴν βάλλεσϑαι τοῦ ὀϑονίου 

καὶ καϑ' ὁποῖον μάλιστα πεπιέχϑαι καὶ οἷά τε ὠὦφε- 
λέονται. ἣν ὀρϑῶς τις βάλληται τὴν ἀρχὴν καὶ πιέξῃ 

ἧ μάλιστα χρή, καὶ οἷα βλάπτονται, ἢν μὴ ὀρϑῶς τις 

βάλληται μηδὲ πιέξῃ ἧ μάλιστα χρή, ἀλλὰ ἔνϑεν καὶ 
ἔνϑεν. εἴρηται μὲν οὖν καὶ ἐν τοῖσι πρόσϑεν γεγραμ- 

μένοισιν ὁποῖα ἀφ᾽ ἑἕχατέρου ἀποβαίνει. μαρτυρεῖ δὲ 

καὶ αὐτὴ ἡ ἰητρείη: ἀνάγκη γὰρ τῷ οὕτως ἐπιδεομένῳ 

τὸ οἶδος ἐξαείρεσϑαι ἐς αὐτὸ τὸ ἕλκος. καὶ γὰρ εἶ 

ὑγιὴς χρὼς ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν ἐπιδεϑείη, ἐν μέσῳ δὲ 

διαλειφϑείη. μάλιστα κατὰ τὴν διάλειψιν οἰδήσειεν ἂν 

καὶ ἀχροιήσειεν᾽: πῶς οὖν οὐχὶ ἕλκος ye ταῦτα ἂν 
500 πάϑοι; ἀναγκαίως οὖν ἔχει ἄχροον μὲν καὶ ἐχπεπλιγ- 

σι 

1 I 

1 οι 

1 σπλήνοισιν V οἰνηροῖς BM V, -οῖσι Gal.ib., -οἵσιν rel. 
2 εἰρίοισι M, £otow V Gal. ib. ῥυπαροῖσι MV, οἰσυπηροῖσι 
68]. 10. ϑεραπεύουσι, M Gal.ib. ἰσης B 4. ἀσυνετέειν codd. 

τοῖσι ΒΜ Gal.ib., -» V vulg. ἄλλοις BM τῆσι V ὅ ἐστιν 
B, ἐστι MV Gal. 0. καϑ' om. V 6 ὁπ. codd. hie et 7, óx. 
Bosq. τρόπον Β΄, mut. in τόπον D* ante βάλλεσϑαι add. μὲν 
Erm. Pq. 8 πιεζῆ V, πιέξειν Gal. ib. 9 4 om. B!, ss. 
B? 7 y 10 post βάλλ. add. mv wm og8cg εἐπιτεϑὴ B μὴ δὲ 
πιεζή, 5j V 4 μάλ. χρὴ om. Gal. ib. ἀλλ᾽ Gal. ib. 11 πρόσϑε 
M γεγραμμένοισι M. Gal. ib. 129 ὁπ. codd., óx. Βοβᾳ. ἀφ᾽ B 
Gal. ib., ἐφ MV ἑκατέρων codd. » ττέρου Gal. 10. ἐπιβ. Gal. ib. 

μαρτυρεῖ codd., -éz Gal. ib. 13 ἰτριη B, ἰητρική MY Gal. 
ib. 14 εἶδος MY ἐξαειρησϑαι sig B 15 ἕξ. S df x. É. ἐπὶ- 
δεσϑείη Gal ib. 16 διαλειφϑῇ MV διάληψιν Μ 17 ἀχροΐ- 
esie Gal. ib. 18 ἔχοι V ἐκπεπετιγμενον B, fxzemAwyué- 
vov MV, ἐχπεπιεσμένον vulg., ἐκπεπιεγμ. Gal. ib., ᾿ἐκπεπληγμ. Η, 
ἐχπεπλιγμ. Litt. 
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μένον εἶναι τὸ £Axog δακρυῶδές τε xcl ἀνεχπύητον. 
ὀστέα δὲ καὶ μὴ μέλλοντα ἀποστῆναι ἀποστατικὰ γε- 
νέσϑαι᾽' σφυγμῶδές τε xci πυρῶδες τὸ ἕλκος ἂν εἴη. 

ἀναγκάζονται δὲ διὰ τὸ οἶδος ἐπικαταπλάσσειν" ἀσύμ- 
φορον δὲ x«l τοῦτο τοῖσιν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπιδεο- 
μένοισιν᾽ ἄχϑος γὰρ ἀνωφελὲς πρὸς τῷ ἄλλῳ σφυγμῷ 
ἐπιγίνεται. τελευτῶντες δὲ ἀπολύουσι τὰ ἐπιδέσματα. 

ὁπόταν σφιν παλιγκχοτῇ. καὶ ἰητρεύουσι τὸ λοιπὸν ἄνευ 

ἐπιδέσιος. οὐδὲν δ᾽ ἧσσον καὶ ἤν τι ἄλλο τρῶμα 

τοιοῦτο λάβωσι. τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἰητρεύουσιν᾽ οὐ γὰρ 

οἴονται τὴν ἐπίδεσιν τὴν ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν καὶ τὴν 
ἀνάψυξιν τοῦ ἕλκεος αἰτίην εἶναι. ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ 

ἀτυχίην. οὐ μέντοι ys ἂν ἔγραφον περὶ τούτου το- 

σαῦτα, εἶ μὴ εὖ μὲν ἤδειν ἀσύμφορον ἐοῦσαν τὴν ἐπί- 

δεσιν, συχνοὺς δὲ οὕτως ἰητρεύοντας᾽" ἐπίχαιρον δὲ τὸ 

ἀπομάϑημα: μαρτύριον δὲ τοῦ ὀρϑῶς γεγράφϑαι τὰ 

πρόσϑεν γεγραμμένα. εἴτε μάλιστα πιεστέα τὰ κατήγ- 

ματα εἴτε ἥκιστα. 

20. Χρὴ δέ, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσϑαι. οἷσιν ἂν 
μὴ ἐπίδοξος 5 ἡ τῶν ὀστέων ἀπόστασις ἔσεσϑαι. τὴν 

αὐτὴν ἰητρείην ἰητρεύειν, ὥσπερ οἷσιν ὀστέα μὲν 

1 εἶναι τὸ ἕλκ. Gal. ib., τὸ £Ax. εἶναι codd. δαχνῶδες Gal. 
ib. τε 648]. ἴ0., δὲ codd. post ἄνεχπ. add. εἶναι codd., om. 
Gal.ib. 2 δ᾽ ἣν μέλη Gal. ib. pro δὲ καὶ μὴ μέλλ. συστατικὰ 
pro &zoor. Gal. ib. 8 πυρετῶδες BD'MV, πυρῶδες B? Gal. 
comm. 4 δὲ om. Gal. in cit. 1. 1. 5 émiótouévow M Gal. 
ib. 7 ἐπιγένηται B, -yiyv. Gal. ib. 8 παλιγκίινκ Β)οτέῃ 
codd., πάλιν κοτέῃ Gal. 1. 1. 9 δὲ Gal ib. τρῶμα om. Gal. 
ib. [0 τοιοῦτον Gal. ib. ἰητρεύουσι V Gal. ib. 19 εἶναι 
om. MV αἰτίαν εἶναι τ. ἕλκους Gal. ib. ἀλλὰ Gal ib. 13 εὖ- 
τυχίην Gal ib. ἀνέγγ. V, ἂν Eyy. Μ τουτέου codd. 14 εὖ 
μὲν ἠδεῖν V 15 ἐπὶ καιρὸν V δὲ post ἐπικ. del. B? 
11 πρόσϑε M 11.18 ητξ δ τ que. B, ἢ ΤΕ... Ἢ, c5, Eam. 
20 ἡ om. B 

6* 

1 

2 

0 

0 
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502 χατεηγότα εἴη, ἕλκος δὲ μὴ éyovre' τάς | τὲ γὰρ κατα- 
, M , - , , * - es τάσιας καὶ κατορϑώσιας τῶν ὀστέων τὸν αὐτὸν τρόπον 

χρὴ ποιεῖσϑαι τήν τε ἐπίδεσιν παραπλήσιον τρόπον. 

ἐπὶ μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ἕλκος πισσηρὴν κηρωτὴν χρίσαντα 

5 σπλῆνα λεπτὸν διπλόον ἐπιϑεῖναι, τὰ δὲ πέριξ κηρωτῇ 
λεπτῇ χρίειν. τὰ δὲ ὀϑόνια καὶ τὰ ἄλλα πλατύτερά 

2 , » ^ , ^ e * M CEP ie 
τινι ἐσχισμένα ἔστω ἢ εἰ μὴ ἕλκος εἶχεν" καὶ ᾧ ἂν 
πρώτῳ ἐπιδέηται. συχνῷ ἔστω τοῦ ἕλκεος πλατύτερον. 

^ ^ - rr , EJ ' rr 

τὰ γὰρ στενότερα τοῦ ἕλχεος ζώσαντα ἔχει τὸ ἕλκος" 

i0 τὸ δ᾽ οὐ χρή ἀλλὰ ἣ πρώτη περιβολὴ ὅλον χατεχέτω 

τὸ ἕλκος, καὶ ὑπερεχέτω τὸ ὀϑόνιον ἔνϑεν vc καὶ ἔνϑεν. 
βάλλεσϑαι μὲν οὖν χρὴ τὸ ὀϑόνιον κατ᾽ αὐτὴν τὴν 

7 »ἨἭ δ΄ , οἷ 54.Δ τ μ᾽ ? Φ UR 
ἴξιν τοῦ ἕλκεος, πιέξειν δὲ ὀλίγῳ ἧσσον ἢ εἰ μὴ ἕλκος 

- - , e 
504 εἶχεν. ἐπινέμεσϑαι δὲ τῇ | ἐπιδέσει ὥσπερ καὶ πρόσϑεν 

15 εἴρηται. τὰ δὲ ὀϑόνια αἰεὶ μὲν τοῦ τρόπου τοῦ μαλ- 

ϑακοῦ ἔστωσαν" μᾶλλον δέ τι δεῖ ἐν τοῖσιν τοιούτοισιν 
^ , Δ ef - E N τ , , : ^ 
ἢ εἰ μὴ ἕλκος εἶχεν. πλῆϑος δὲ τῶν ODovíov' μὴ 

ἐλάσσω ἔστω τῶν προειρημένων, ἀλλά τινι καὶ πλείω. 

ἣν δὲ ἐπιδεϑῆῇ, δοκείτω τῷ ἐπιδεδεμένῳ ἡρμάσϑαι μέν, 
zo πεπιέχϑαι δὲ μή φάτω δὲ κατὰ τὸ ἕλχος μάλιστα 

ἡρμάσϑαι. τοὺς δὲ χρόνους τοὺς αὐτοὺς μὲν χρὴ εἶναι 
ἐπὶ τὸ μᾶλλον δοκεῖν ἡρμάσϑαι. τοὺς αὐτοὺς δὲ ἐπὶ 

1 κατεαγ. V 2. κατορϑώσηας V, ρϑὼ in ras. 8 χρὴ B, om. 
MV ποιέεσϑαι codd. τ᾽ B ὅ δίπλοον V. ἐπιϑῆναι B, ἐπιδε- 
divo. MV, scripsi ἐπιϑεῖναι 6 λεπτῇ codd., λευκῇ Foes. Litt. 

χόειν V 1 ἐσχισμ. om. Β εἶχε MV 8 συχνῶς B 
πλατύτερα ΜΥ͂ 9 στενώτερα Μ 10 τόδ᾽ V ἀλ MV 
18 ií&v V 14 εἶχε Μ 16 ἔστωσαν M, ior. V vs pro τι M, 
τινι. pro τι δεῖ B τοῖσι MV 17 εἶχε MV 18 ἐλάσσων... 
zÀsov B τῶν πρότερον εἰρημένων M V 19 δ᾽ MV  q4oud- 
σϑαι B, Gal. gloss., Erm., ἡρμόσϑαι MV 21 ἡρμασϑαι B!, 
mut. in ἥρμωσϑαι B?, ἡρμόσϑαι MV 22 τῶ pro τὸ V δὸο- 
κέειν codd. hie et 85,1 ἡρμασϑαι Β΄, ἡρμόσϑαι ΒΜΥ 
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τὸ μᾶλλον δοκεῖν χαλᾶν, ὥσπερ x«i év τοῖσι πρόσϑεν 
εἴρηται. μετεπιδεῖν δὲ διὰ τρίτης πάντα μεταποιέοντα 

ἐς τοὺς τρόπους τοὺς παραπλησίους. ὥσπερ καὶ πρό- 

σϑεν εἴρηται. πλὴν ἐς τὸ σύμπαν ἧσσον τινὶ πιέξειν 

ταῦτα ἢ ἐκεῖνα. καὶ ἣν κατὰ λόγον τὰ εἰχότα γένηται. 5 

ἰσχνότερον μὲν αἰεὶ εὑρεθήσεται τὸ κατὰ τὸ ἕλχος, 

ἰσχνὸν δὲ χαὶ τὸ ἄλλο πᾶν τὸ ὑπὸ τῆς ἐπιδέσιος κατ- 

ἐχόμενον. καὶ αἵ τε ἐχπυήσιες ἔσονται ϑάσσους ἢ τῶν 
N , [ων , rr 2 - , 

ἄλλως ἴητρευμένων ἑλχξέων, ὅσα τὲ σαρχία ἕν τῷ TQO- 

uer, ἐμελάνϑη καὶ ἐϑανατώϑη. ϑᾶσσον περιρρήγνυται 
Ν 3 ? ^ , - , Ἃ 2 - MN 

καὶ ἐχπίπτει ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἰητρείῃ ἢ ἕν τῇσι ἄλλῃσιν,. 

ἕς ὠτειλάς τε ϑᾶσσον δρμᾶται τὸ ἕλκος οὕτως ἢ ἄλλως 

ἰητρευμένον. πάντων δὲ τούτων αἴτιον. ὅτι ἰσχνὸν 

0 [un 

N ^ N N er , M M N μὲν τὸ χατὰ τὸ ἕλκος χωρίον γίνεται. ἰσχνὰ δὲ τὰ 

περιέχοντα. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα παραπλησίως 15 
2 7 e Ν »ὕ δ , , , , "3 

ἰητρεύειν. ὡς τὰ | ἄνευ ἑλκώσιος ὀστέα χατηγνύμενα᾽ 506 
Νὴ N , 3 Χ , N - M 

τοὺς δὲ νάρϑηκας οὐ χρὴ προστιϑέναι. διὰ τοῦτο xci 
' ? /, ^ , , * ^t » δ , 

τὰ οϑόνια χρὴ τούτοισι πλείω εἶναι ἡ τοῖσιν ἑτέροισιν. 

ὅτι τε ἧσσον πιέζεται, ὅτι τε οἱ νάρϑηκες βραδύτερον 
, μ᾽ , ' , - 

προστίϑενται. ἣν μέντοι τοὺς νάρϑηκας προστιϑῆς. to c 

μὴ χατὰ τὴν ἴξιν τοῦ ἕλκεος προστιϑέναι. ἄλλως τε 

x«i χαλαρῶς προστιϑέναι. προμηϑεύμενος ὅπως μηδε- 

μία σφίγξις μεγάλη ἔσται ἀπὸ τῶν ναρϑήκων. εἴρηται 

1 τοῖσιν Β 2 ποιέοντα pro μέταπ. B 4 sig B 
πιεξέειν M V 5 γίνεται B 8 ἐχποιήσιες BMV 9. ἄλλων 
eodd., ἄλλως Bosq. Litt. imrosvouívov V 10 sregton(oi B)yv. 
BMV 11 τισι B, τῇσι M, τῇσιν rel. ἀλλησιος B, mut. in ἄλλῃσιν 
ἐς B? 18 íqvosóu. V 106 ante inro. add. χρὴ MV ὡς τὰ B, 
ὥστε MV ἑἕλκωσιως B, -κώσιος N, -σίων M, -enov Y 11 οὐ om. 
MV διατοῦτον — 18zAéo BV 19 ὅτι τὸ 7. DB, Ove ἧ. M V, ὅτι 
ts j. N Litt, διότι vs 7j. Gal. comm. βραδύτερον B, τὰ MV 
21 i£w V ελλοξαι και B, ἀλλ᾽ ὥστε καὶ M, ἄλλως vs x. V 
22 προμηϑευμενοις B, προϑυμευμένοις M V, προμηϑεύμενος Chart. 
Litt. ὄχως MV μὴ δὲ μία MV 
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δὲ τοῦτο x«l ἐν τοῖσι πρότερον γεγραμμένοισι. τὴν 
μέντοι δίαιταν ἀχριβεστέρην καὶ πλείω χρόνον ποιεῖ- 
σϑαι οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἕλκεα γίνεται χαὶ οἷσιν ὀστέα 

ἐξίσχει" xol τὸ σύμπαν δὲ εἰρῆσϑαι. ἐπὶ τοῖς ἰσχυρο- 
5 τάτοισι τρώμασι ἀχριβεστέρην xci πολυχρονιωτέρην 

εἶναι χρὴ τὴν δίαιταν. 
21. Ἢ αὐτὴ δὲ Ἰητρείη τῶν ἑλκέων καὶ οἷσιν ὀστέα 

μὲν κατέηγεν, ἕλκος δὲ ἐξ ἀρχῆς μηδὲν ἦν, ἣν δὲ ἐν 
τῇ ἰητρείῃ ἕλκος γένηται ἢ τοῖσι ὀϑονίοισι μᾶλλον 

10 πιεχϑέντος ἢ ὑπὸ νάρϑηκος ἐνέδρης ἢ ὑπὸ ἄλλης τινὸς 

προφάσιος. γινώσκεται μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα. ἢν ἕλκος 

oxi, τῇ τε ὀδύνῃ καὶ τοῖσι σφυγμοῖσι" καὶ τὸ οἴδημα 

τὸ ἐν τοῖς ἄκροις σκληρότερον γίνεται τῶν τοιούτων. 

καὶ si τὸν δάκτυλον ἐπάγοις. τὸ ἔρευθορ ἐξείργεται. 

508 ἀτὰρ καὶ «v|rig ὑποτρέχει dier div οὖν τι τοιοῦτον 

16 ὑποπτεύῃς. λύσαντα χρή. ἢν μὲν y κνησμὸς κατὰ τὰς 
ὑποδεσμίδας χαὶ τὸ ἄλλο τὸ ἐπιδεδεμένον, πισσηρῇ 

κηρωτῇ ἀντὶ τῆς ἑτέρης χρῆσϑαι. ἢν δὲ τούτων μὲν 

2 post χρόνον add. χρὴ MV 2.8 ποιέε. codd. οἷσι ἐξ BM 
4 τοῖσι M &óumz.codd. ὅ τρώμασιν V που. M 8 μηϑὲν 
BV post μηδὲν add. ἦ MV, ss. B?, scripsi ἦν supra ἐν ss. 
ἐνίοις (?) B? 9 ἰητρίη B ἐπιγίνεται Φτο ἕλκος γένηται Litt. 
coniectans ex Gal. comm., qui dicit: Ὁ λόγος αὐτῷ νῦν ἐστι 
περὶ τῶν ἐπιγινομένων ἑλκῶν τοῖς κατάγμασιν ἐν τῷ χρόνῳ ἔκ 
τῆς τῶν ναρϑήκων ἐπιδέσεως. γίν. V τοῖσιν V 10 post πιεχϑ. 
add. τοῦ ὀστέου Wb. pro ἢ ὑπὸ νάρϑηκος propter genetivum 
πιεχϑέντος Littraeus dedit νάρϑηκος ὑπὸ 18 τοῖσι M, -v V 

ἄκροισι MV σκληρότερον B, Gal. in cit. XVIII, 2, 577, σκλη- 
ρὸν MV τοιουτέων M V 14 ἐπαγωγοῖς MV το ερευϑῶως D, 
om. MV ἐξείργεται scripsi, cf. c. 48, ἐξαρειαται Β΄, ἐξαείρεται 
B? Pq., ἐξαείραται MV, ἐξαιρέεται Litt., ἐξανίσταται Wb. τὸ 
Éosvtog ἐξαείραται Gal. in cit. 1.1. ἐξαρύαται: ἐκκενοῦται., ix- 
ϑλίβεται Gal. in Exegesi 15 αὖτις B!, mut. in αὖϑις B? 
16 ὑποπτεύοις B 11 post καὶ add. ἐπὶ V, ss. ἐπὶ M manm. 1 

καὶ αλλο τι τὸ ἐπιδ. D!, καὶ ἐπὶ τὸ ἄλλο τὸ ἐπιὃ. B? τὸ 
ἄλλο bis M 
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μηδὲν pj, αὐτὸ δὲ τὸ ἕλκος ἠρεϑισμένον εὑρίσκηται ἢ 
ἐπὶ πολὺ ἀκάϑαρτον, καὶ τῶν μὲν σαρχίων ἐχπυησο- 

μένων, τῶν δὲ νεύρων προσεχπεσουμένων. τούτους 

οὐδὲν δεῖ ἀναψύχειν παντάπασιν οὐδέ τι φοβεῖσϑαι 

τὰς ἐχπυήσιας ταύτας. ἀλλ᾽ ἰητρεύειν τὰ μὲν ἄλλα s 

παραπλήσιον τρόπον, ὥσπερ καὶ οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἕλκος 
ἐγένετο. τοῖσι δὲ ὀϑονίοισιν ἄρχεσϑαι χρὴ ἐπιδέοντα 

ἀπὸ τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν τοῖς ἀκρέοισι πάνυ χαλα-] 

goicuv, καὶ ἔπειτα ἐπινέμεσϑαι τῇ ἐπιδέσει αἰεὶ ἐς τὸ ὅ10 
ἄνω καὶ πεπιέχϑαι μὲν μηδαμῇ. ἡρμάσϑαι δὲ μάλιστα 10 
κατὰ τὸ ἕλκος. τὰ δὲ ἄλλα ἐπὶ ἧσσον. τὰ δὲ ὀϑόνια 
τὰ πρῶτα, ταῦτα μὲν καϑαρὰ ἔστω καὶ μὴ στενά" τὸ 

ὃὲ πλῆϑος τῶν ὀϑονίων ἔστω ὅσον περ καὶ ἐν τοῖσι 
νάρϑηξιν εἰ ἐπιδέοιτο ἢ ὀλίγῳ ἕλασσον. ἐπὶ δὲ αὐτὸ 

τὸ ἕλκος ἱκανὸν σπληνίον τῇ λευκῇ κηρωτῇ κεχρισμέ- i5 

vov: ἤν τε γὰρ σὰρξ ἤν v& νεῦρον μελανϑῇ. προσεκ- 

πεσεῖται τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐ χρὴ δριμέσιν ἰητρεύειν, 

ἀλλὰ μαλθακοῖσι ὥσπερ τὰ πυρίκαυστα. μετεπιδεῖν 

δὲ διὰ τρίτης, νάρϑηκας δὲ μὴ προστιϑέναι" ἀτρεμεῖν 

ὃὲ ἐπὶ μᾶλλον ἢ πρόσϑεν καὶ ὀλιγοσιτεῖν. εἰδέναι, δὲ so 

χρὴ εἴτε σὰρξ εἴτε νεῦρον τὸ ἐχπεσούμενόν ἐστιν, ὅτι 
οὕτω πολλῷ μὲν ἧσσον νέμεται ἐπὶ πλεῖον, πολλῷ δὲ 
ϑᾶσσον ἐχπεσεῖται, πολλῷ δὲ ἰσχνότερα τὰ περιέχοντα 
ἔσται. ἢ εἴ τις ἀπολύσας τὰ ὀϑόνια ἐπιϑείη τι τῶν 

καϑαρτικῶν φαρμάκων ἐπὶ τὸ ἕλκος. καίτοι καὶ ἣν ss 

1.9 εὗρ. μέλαν ἐπὶ πουλὺ ἢ ἀκ. MV 2 σαρχῶν MV 
8 τουτέους codd., τούτους Érm. τ ὀϑονίοισι M. 8 ἀκραίοις 
BMV, ἀκρέοισι Bosq. χαλαροῖσι M 9 ἐπιδέσι B 10 ἣρ- 
μόσϑαι B*'MV 18 μαλϑακοῖσιν MV πυρίκαυτα Μ 19 ἀτρε- 
μέειν codd. 20 ante πρόσϑεν add. τὸ B?MV ὀλιγοσιτέειν 
codd. 21 ante prius εἶτε add. ov; Β ἐστι V 24 τι pro 
τις V ἐἘπιϑειει B 
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ἐχπέσῃ τὸ ἐχπυησόμενον, ϑᾶσσόν τε σαρχοῦται ἐχείνως 
ἢ ἑτέρως ἴητρευόμενον καὶ ϑᾶσσον ὠτειλοῦται. πάντα 

μήν ἐστι ταῦτα ὀρϑῶς ἐπιδεῖν καὶ μετρίως ἐπίστασϑαι. 
προσσυμβάλλεται δὲ καὶ τὰ σχήματα, ἢν Cn» οἷα χρὴ 

s εἶναι. καὶ ἡ ἄλλη δίαιτα καὶ τῶν ὀθονίων ἡ ἐπιτη- 

δειότηςο. 

28, Ἢν δὲ ἄρα ἐξαπατηϑῆς ἐν τοῖς νεοτρώτοισι μὴ 

οἰόμενος ὀστέων ἀπόστασιν ἔσεσϑαι., τὰ δ᾽ ἐπίδοξα ἧ 

512 ἀναπλῶσαι. οὐ χρὴ ὀρρῶδεῖν τοῦτον τὸν ἐρόπον τῆς 
10 ἐητρείης᾽ οὐδὲν “γὰρ ἂν μέγα φλαῦρον γένοιτο, ἢν 

μοῦνον οἷός τε ἧς τῇ χειρὶ τὰς ἐπιδέσιας ἀγαϑὰς καὶ 

ἀσινέας ποιεῖσϑαι. σημεῖον δὲ τόδε. ἢν μέλλῃ ὀστέων 

ἀπόστασις ἔσεσϑαι ἐν τῷ τρόπῳ τούτῳ τῆς ἰητρείης" 

πῦον γὰρ συχνὸν ῥεῖ ix τοῦ ἕλκεος καὶ ὀργᾶν φαίνε- 

15 ται. πυχνότερον οὖν μετεπιδεῖν διὰ τὸν πλάδον, ἐπεὶ 

ἄλλως τε καὶ ἀπύρετοι γίνονται. καὶ ἢν μὴ κάρτα 

πιέξωνται ὑπὸ τῆς ἐπιδέσιος. καὶ τὸ ἕλκος καὶ τὰ πε- 
ριέχοντα ἰσχνά. ὅσαι μὲν οὖν λεπτῶν πάνυ ὀστέων 

ἀποστάσιες, οὐδεμιῆς μεγάλης μεταβολῆς δέονται, ἀλλ᾽ 

90 ἢ χαλαρώτερον ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ] 
514 πῦον, ἀλλ᾽ εὐαπόρρυτον ἢ καὶ πυκνότερον μετεπιδεῖν 

1 TUER CR Bosq. Litt. 4 προσυμβ. V — 6x. καὶ ἣν 
οἷα Ν, σχ. καὶ οἷα DFHIJK Bosq. Litt., [ἢν] οἷα Gal. Bas., 
Gy. ἂν οἷα ; Erm. a» ego addidi 7 δ᾽ MV τοῖς BMY, 
τοῖσι. rec. et edit. 834 V 9 ἀναπλωσαι mut. B? in ἀνα- 
πλευσαν ὀρωδεην B, φοβεῖσϑαι ss. B?, ὀρρωδέειν cet. τοῦτον 
om. B'MYV, add. B?H al. manu ,Bosq. Litt. Erm. 10 ἰητρίης B 

ἂν om. i ἔσῃ pro τὲ ῆς MV 12 ποιέεσϑαι codd. 
13 ἰητρίης Β 14 ποιον B, πύον V φέρει B!, lineola del. et 
ss. ῥέει B? — 15 μετεπιδέεσθαι MV πλαδϑὸν V 186 ἄλλως τε 
καὶ ἐπεὶ ἀπύρετοι γίγν. Rhd. πυρετοὶ γιγν. MV καὶ ante ἢν 
οἵη. Β μὲν pro μὴ MV 18 ὅσα Μ 19 μεγάλης om. anti- 
grapha quaedam Galeni 20 χαλαρώτερον H, -ώτερα cet. codd., 
-órtov ... τὰ ὀϑόνια Gal.c., -ωοτέρως vulg. 21 ποῖον B, 
πύον V 
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ἔστ᾽ ἂν ἀποστῇ τὸ ὀστέον. καὶ νάρϑηκας μὴ προστι- 

ϑέναι. 
29. Ὁπόσοισι δὲ μέξονος ὀστέου ἀπόστασις ἐπί- 

δοξος γίνεται. ἤν τὲ ἐξ ἀρχῆς προγνῷς ἤν τὲ xci 

ἔπειτα μεταγνῷς. οὐκ ἔτι τῆς αὐτῆς ἰητρείης δεῖ, ἀλλὰ Ὁ 
N V / ' N Z er - τὰς μὲν χατατάσιας x«i τὰς διορϑώσιας οὕτως zOLti- 

σϑαι. ὥσπερ εἴρηται" σπλῆνας δὲ χρὴ διπλοῦς, πλάτος 

μὲν ἡμισπιϑαμιαίους. μὴ ἐλάσσους --- ὁποῖον δὲ ἄν τι 

καὶ τὸ τρῶμα T, πρὸς τοῦτο τεχμαίρεσϑαι —, μῆκος 

δὲ βραχυτέρους μὲν ὀλίγῳ ἢ ὥστε δὶς περιικνεῖσϑαι 10 

περὶ τὸ σῶμα τὸ τετρωμένον, μαχροτέρους δὲ συχνῷ ἢ 

ὥστε ἅπαξ περιικνεῖσϑαι, πλῆϑος δὲ ὁπόσους ἂν συμ- 
φέρῃ ποιησάμενον, τούτους ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ 

βρέχοντα χρὴ ἐκ μέσου ἀρχόμενον, ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων 

ὑποδεσμὶς ἐπιδεῖται. περιελίσσειν καὶ ἔπειτα δκχεπαρ- 15 
»! , ' 2 ^ 3 , - , 

νηδὸν παραλλάσσοντα τὰς ἀρχὰς ἀφιέναι. ταῦτα κατά 

τὲ αὐτὸ τὸ ἕλχος ποιεῖν καὶ κατὰ τὸ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν 

τοῦ ἕλκεος" χαὶ πεπιέχϑω μὲν μή, ἀλλ᾽ ὅσον ἑρμασμοῦ 

εἵνεκεν τοῦ ἕλκεος | προσχείσϑω. ἐπὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἕλκος 516 

ἐπιτιϑέναι χρὴ πισσηρὴν ij τι τῶν ἐναίμων ij τι τῶν 20 
E , er , d 2 ? , M 
ἄλλων φαρμάκων 0 τι σύντροφόν ἐστιν ἐπιτέγξει. καὶ 

3 ὅκ. codd. μείξ. MV 4 γένηται MV. καὶ del B? ὅ δεῖ 
B, mut. in δεῖται B?, δεῖται Β'ΜΥ 6 οὕτω MV ποιέεσϑαι 
codd. 1 διπλοὺς V — 8 ἡμισπηϑ. BM ὁκοῖον MV post δὲ 

add. 0s B — 970 ΝΗ", ss. B?, om. B' MV 10 βραχ. μην ὀλ. B, 
Bo. μὲν 04. M V, altero loco οὐκ óA., altero μὴ 04. Gal. c., οὐκ ὀλ. 
Bosq., μὴ 04. Litt. περιικνέεσϑαι BMV 11 τὸ c. (ro? σώ- 
ματος} cf. c. 80 τὸ κατ. τοῦ 6.) codd., om. Severini exemplar 
Frobenianum (L), Vossianus, Erm. Litt. — 19 περιικνέεσϑαι codd. 

ὁπ. BMV, óx. cet. ξυμφ. MV 14 ἀρχῶν MV 1 ὑπό- 
δέσμις BM κἄπειτα MV 16 παραλάσσ. DV ἀφειέναι B 
17 ποιέειν codd. 18 πιέχϑο MV 19 ἕνεκεν codd., scripsi 
εἶν. ante προσκ. iterat καὶ zsz. μὲν ur B post zooox. add. 
δὲ punctis inclusum ΒΒ 21 ante σύντρ. add. τὸ B!, del. B? 



90 ΠΕΡῚ ATMO9N 29. 30 

ἢν uiv ἡ ὥρη ϑερινὴ 5, ἐπιτέγγειν τῷ οἴνῳ τοὺς 

σπλῆνας πυκνά, ἢν δὲ χειμερινὴ 3 ὥρη T, εἰρία πολλὰ 

ῥυπαρὰ νενοτισμένα οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἐπικείσϑω. ἰξαλῆν 
ὃὲ χρὴ [αἰγὸς] ὑποτετάσϑανι xci εὐαπόρρυτα ποιεῖν, 

s φυλάσσοντα τοὺς ὑπορρόους. μεμνημένον ὅτι οἱ τόποι 

οὗτοι ἐν τοῖσι αὐτοῖσι σχήμασι πολλὸν χρόνον κει- 

ὠένοισι ἐχτρίμματα δυσάκεστα ποιέουσιν. 
80. Ὅσους δὲ μὴ οἷόν rs ἐπιδέσει ἰήσασϑαι διὰ 

τούτων τῶν εἰρημένων τρόπων ἢ τῶν tignucouévov, 

10 τούτους περὶ πλέονος χρὴ ποιεῖσϑαι. ὅπως εὐθέτως 

σχήσουσι τὸ κατεηγὸς τοῦ σώματος xcv ἰϑυωρίην 

προσέχοντα τὸν νόον καὶ τῷ ἀνωτέρω δὲ μᾶλλον ἢ τῷ 
χατωτέρω. εἶ δέ τις μέλλοι καλῶς καὶ εὐχερῶς ἐργά- 

ξεσϑαι. ἄξιον καὶ μηχανοποιήσασϑαι. ὅπως κατάτασιν 

15 δικαίην xol μὴ βιαίην σχήδει τὸ κατεηγὺς τοῦ σώματος" 

518 μάλιστα δὲ | ἐν κνήμῃ ἐνδέχεται μηχανοποιεῖν. εἰσὶν 

μὲν οὖν τινὲς οἱ ἐπὶ πᾶσι τοῖς τῆς κνήμης κατήγμασι. 

xci τοῖσιν ἐπιδεομένοισι καὶ τοῖσι μὴ ἐπιδεομένοισι, 

τὸν πόδα ἄκρον προσδέουσι πρὸς τὴν κλίνην ἢ πρὸς 

90 ἄλλο τι ξύλον παρὰ τὴν χλίνην κατορύξαντες. οὗτοι 

ξύντο. MV ἐστι BM ante ἐπιτ. add. ὁ M et i. m. yo. καὶ 
ὅπηι τέγξει, ὅπη τέγξει pro ém. V 

1 uivom. V ὥραΥ͂, ὀρθὴ M 1.3 τούσπλ. Β, σ ss. B? 2 ante 
sig. add. καὶ B εἴρια V 3 i&dAqv codd., -ἣν Foes. 4 δ᾽ 
(δὲ V) αἰγὸς χρὴ MV αἰγὸς del Bosq. et Litt. Galeni et 
Erotiani glossis et commentario Galeni collatis ὑποτετάσϑω 
B ποιέειν codd. 6 oi pro οὗτοι Litt. propter comm. 
Galeni, qui eius modi exuleerationes ad os sacrum pertinere 
dicit τοῖσιν V κειμένοισι B, κείμενον MV, κείμενοι vulg. 

7 ποιέουσα B, mut. in -cw B?, ποιέουσι M. 8 διά τινα 
τούτ. MV 10 πλείονος MV ποιέεσϑαι codd. ὅχως MV 
11 σχήσωσι M κατεϑυωρίην B 12 δὲ post &vor. del. Wb. 
rà post ἢ om. BMV, add. D 14 üxoc MV — 15 σχήση V 
16 μηχανοποιέειν codd. εἰσὶ MV —— 137.18 τοῖς τ. xv. x. x. om. B 
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μὲν οὖν πάντα x«x& ποιέουσιν, ἀγαϑὸν δὲ οὐδέν" 

οὔτε γὰρ τοῦ χατατείνεσϑαι ἄχος ἐστὶ τὸ προσδεὸ ἕ- 

σϑαι τὸν πόδα, — οὐδὲν γὰρ ἧσσον τὸ ἄλλο σῶμα 
προσχωρήσει πρὸς τὸν πόδα καὶ οὕτως οὐκ ἂν ἔτι 

΄ 9/3 3/378 2 M E] 7 9 δὰ 3 » τείνουτο, — οὔτ᾽ αὐτὴν ἐς τὴν ἰϑυωρίην οὐδὲν ὠφελεῖ, 5 

ἀλλὰ καὶ βλάπτει" στρεφομένου γὰρ τοῦ ἄλλου σώμα- 

τος ἢ τῇ ἢ τῇ οὐδὲν κωλύσει ὃ δεσμὸς τὸν πόδα καὶ 

τὰ ὀστέα τὰ τῷ ποδὶ προσηρτημένα ἐπακολουϑεῖν τῷ 
x 5 ? δ Χ , e ^ 
ἄλλῳ σώματι. εἰ δὲ μὴ προσεδέδετο. ἧσσον ἂν διε- 

στρέφετο᾽ ἧσσον γὰρ ἂν ἐγκατελείπετο ἐν τῇ κινήσει 10 

τοῦ ἄλλου σώματος. ti δέ τις σφαίρας δύο ῥάψαιτο 
2 , , , , er , e , ἐκ σκύτεος Αἰγυπτίου τοιαύτας οἵας φορέουσιν oi ἐν 

τῇσι μεγάλῃσι πέδῃησι πολλὸν χρόνον πεπεδημένοι. αἱ 

δὲ σφαῖραι ἔχοιεν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν χιτῶνας. τὰ μὲν 

πρὸς τοῦ τρώματος βαϑυτέρους, τὰ δὲ πρὸς τῶν ἄρ- 

$9oov βραχυτέρους, εἶεν δὲ ὀγκηραὶ μὲν καὶ μαλϑακαί, 
ἁρμόξουσαι δέ, ἡ μὲν τῷ ἄνωθεν τῶν σφυρῶν. ἡ δὲ 

M 5 

τῷ κάτωθεν τοῦ γούνατος. ἐχ δὲ πλαγίης ἑἕκατέρη 520 

δισσὰ ἑχατέρωϑεν ἔχοι προσαρτήματα ἢ ἁπλόου ἱμάντος 

ἢ διπλόου, βραχέα ὥσπερ ἀγκύλας, τὰ μέν τι τοῦ σφυ- 90 

ροῦ ἑχατέρωϑεν, τὰ δέ τι τοῦ γούνατος. [καὶ ἡ ἄνω- 

Vjev σφαῖρα ἕτερα τοιαῦτα ἔχοι] χατὰ τὴν ἰϑυώρίην 522 

8 γὰρ om. MV ὅ ovr αὐτὴν εστιν si9. B, oov. αὖ ἐς τὴν 
εἰ». (L9. V) B*V, οὐτ᾽ ἂν ἐς (ἐς semirasum) τ. i9. M ὠφελέει 
codd. 6 στρεφοιμένου M — 7 οὐδὲν om. Β 8 τὰ post ὀστ. 
om. MV ἐπακολουϑέει M. V 12 ewórsoc V αἰγυπτί M 
φοροῦσιίν V) MV 18 τισι B 17 τῶν ἄν. B, corr. B? zo, 
τὸ ΜΥ σφυγμῶν V 18 τῷ ante κάτ. om. MV ἑκατέρης V 

19 προσηρτημένα B, -τισμένα MV, scripsi προσαρτήματα 
(cf. ἐξαρτημάτων Gal. c. XVIII, 2, 579) ἁπλοῦ MV iu. V 
20 βραχύτερα M V 20. 21 σφυγμοῦ V τη utroque loco B, 
priore corr. τοι B?, τι bis MV 21 yóv. V post yovv. add. τὰ 
μὲν τι τὰ δετι B 21. 22 χαὶ... ἔχοι delevi, x«l... αὐτήν. 
(92, 1) del. Erm. 22 ἔχει V 
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τὴν αὐτήν᾽ καὶ ἔπειτα χραναίνας ῥάβδους τέσσαρας 

λαβὼν ἴσας μέγεϑος ἀλλήλῃσι, πάχος μὲν ὡς δαχτυ- 

λιαίας. μῆκος δέ, ὡς κεκαμμέναι ἐναρμόσουσιν ἐς τὰ 

ἀπαιωρήματα, ἐπιμελόμενος ὅπως τὰ ἄκρα τῶν ῥάβδων 
μὴ ἐς τὸν χρῶτα, ἀλλ᾽ ἐς τὰ ἄκρα τῶν σφαιρέων ἐγ- 

κέλσῃ. εἶναι δὲ χρὴ ξεύγεα τρία τῶν ῥάβδων καὶ 
πλείω καί τινι καὶ μακροτέρας τὰς ἑτέρας τῶν ἑτέρων, 

καί τινι καὶ βραχυτέρας καὶ σμικροτέρας, ὡς καὶ μᾶλ- 

λον διατείνῃς. ἢν βούλῃ. καὶ ἧσσον: ἔστωσαν δὲ αἱ 

ῥάβδοι ἑκάτεραι ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῶν σφυρῶν. ταῦτα 

δ᾽ εἰ καλῶς μηχανοποιηϑείη. τήν τε χατάτασιν καὶ 

δικαίην ἂν παρέχοι καὶ ὁμαλὴν κατὰ τὴν ἰϑυωρίην καὶ 

τῷ τρώματι πόνος οὐδεὶς ἂν εἴη" τὰ γὰρ ἀποπιέσματα, 

εἴ τι καὶ ἀποπιέζοιτο. τὰ μὲν ἂν ἐς τὸν πόδα ἀπάγοιτο, 

τὰ δ᾽ ἐς τὸν μηρόν, αἴ τε ῥάβδοι εὐθετώτεραι αἱ μὲν 

ἔνϑεν, αἱ δὲ ἔνϑεν τῶν σφυρῶν, ὥστε μὴ κωλύεσϑαι 

τὴν ϑέσιν τῆς κνήμης, τό τὲ τρῶμα εὐχατάσχεπτον 

καὶ εὐβάσταχτον᾽ οὐδὲν γὰρ ἐμποδών, εἴ τις ἐϑέλοι 

524 τὰς δύο τῶν ῥάβδων τὰς ἀνωτέρω αὐτὰς πρὺς ἀλ)λήλας 

20 ζεῦξαι. καὶ εἴ τις ROUguS βούλοιτο ἐπιβάλλειν. ὥστε τὸ 

ἐπιβαλλόμενον μετέωρον ἀπὸ τοῦ τρώματος εἶναι. εἶ 

ex 

1 e 

σι 1 

1 κἄπειτα MV τέσσ. om. MV 2 post ἀλλήλ. (οισιν V) 
add. ἔχουσας MV, om. B', ss. Β 3 δ᾽ MV 4 ἐπαιώρ. Β £mi- 
μελώμ. Μ ὕκως MV δ ante σφαιρ. iterat ῥάβδων... ἄκρα τῶν 
B ρεγκέλση B, o del. B?, ἐνκ. M ? πλέω MV καὶ ante μακρ. 
om.MV ἑτερέων B 8 παχυτέρας pro βραχ. Β καὶ σμικρ. om. 
Β μικρ. M V, oy. cet. 9 διατεινησιν βουλη B, mut. in δια- 
τείνης ἣν βούλῃ B?, διατείνειν ἢν βούληται M V καὶ ἧσσον om. 
MV ante ἔστ. add. καὶ MV 10 ἑκατέραι V σφαιρέων pro 
cq. Bosq.:.. 11 καὶ ante διὲκ. om. MV 12 ἂν post δικ. om. 
MV 14τοι B τὸ uiv Β 15 δὲ ἐς Μ αἱ ante μὲν om. B 

16 δ᾽ ἔνϑεν MV σφαιρέων Bosq. 11 εὐκατάσχκηπτον M V 
20 εἴ Wb., ἣν codd. βούληται V ὡς pro ὥστε B 

22 q pro εἰ B 
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uiv οὖν αἵ τὲ σφαῖραι προσηνέες καὶ καλαὶ καὶ ucA- 

δαχκαὶ καὶ καιναὶ ῥαφεῖεν καὶ 7 ἔντασις τῶν ῥάβδων 
χρηστῶς ἐνταϑείη. ὥσπερ ἤδη εἴρηται. εὔχρηστον τὸ 

μηχάνημα: εἰ δέ τι τούτων μὴ καλῶς ἕξει. βλάπτοι 
δι - kj! 93 , M N * ^ x ^ 

ἂν μᾶλλον ἢ ὠφελέξοι. χρὴ δὲ xoi τὰς ἄλλας μηχανὰς 
E ΕΞ x ? D - - ? ' 5 
ἢ καλῶς μηχανᾶσϑαι ἢ μὴ μηχανᾶσϑαι" αἰσχρὸν γὰρ 

καὶ ἄτεχνον μηχανοποιέοντα ἀμηχανοποιεῖσϑαι. 

31. Τοῦτο δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν ἰητρῶν τὰ κατήγματα. 
M ΝΥ ' rr M ' x [d K ^ , 

καὶ τὰ σὺν ἕλκεσι χαὶ τὰ ἄνευ ξλχξων. τὰς πρώτας 

τῶν ἡμερέων ἰητρεύουσιν εἰρίοισι ῥυπαροῖσι, καὶ οὐδέν 

τι ἄτεχνον Óoxsi τοῦτο εἶναι. ὅσοι μὲν ἀναγκάξονται 

ὑπὸ τῶν αὐτίκα νεοτρώτων ἐόντων μὴ ἔχοντες ὀϑόνια 
«εἰρίοισι παρασχευάσασϑαι. τούτοισι πλείστη συγγνώμη" 

οὐδὲ γὰρ ἄν τις ἔχοι ἄνευ ὀϑονίων ἄλλο τι πολλῷ 
, Dg 2 - ΞΈΡΩ ' - E 5 N 1 

βέλτιον εἰρίου ἐπιδῆσαι ἐπὶ τὰ τοιαῦτα εἶναι δὲ χρὴ 

πάμπολλα καὶ πάνυ χαλῶς εἰργασμένα καὶ μὴ τρηχέα" 

τῶν γὰρ ὀλίγων καὶ φλαύρων ὀλίγη καὶ ἡ δύναμις. 

ὅσοι δὲ μίαν ἢ δύο ἡμέρας εἴρια ἐπιδεῖν δικαιοῦσι. 

τρίτῃ δὲ χαὶ τετάρτῃ ὀϑονίοις ἐπιδέοντες πιέξζουσι xci 

χατατείνουσι τότε μάλιστα. οὗτοι πολὺ τῆς ἰητρικῆς 

καὶ κάρτα ἐπίκαιρον ἀσυνετέουσι" ἥκιστα γὰρ χρὴ τρίτῃ 

καὶ τετάρτῃ στυφελίζειν πάντα τὰ τρώματα ὡς ἕν᾿ 

2 κεναὶ MV ῥαφαιην B, -εἴεν corr. B* 3 ταϑείη B 
4 τουτέων MV 6 ἢ prius del. p? ἢ μὴ μηχανᾶσϑαι om. B 
et 1. m. adscr. yo. εὐμηχανέειν ἢ μὴ μηχανῆσϑαι B* * um- 
χανᾶσϑαι pro ἀμηχανοποιεῖσϑαι (-ἐεσϑαι rel. codd.) B 8 ia- 
τρῶν V 9 ξὺν MV 10 ἡμερῶν B ἐρίοισι B 11 δοκέει 
codd. 12 νεωτρ. M 13 τουτέοισι MV — ovyvoun B 
14 o) γὰρ ΜΥ 16 τριχ. Β, τραχ. M V, τρηχ. cet. codd. 
18 ante μίαν add. ἐπὶ M, μὴ ἐπὶ add. v εἰρία V ἐπιδέειν 
codd. δοκέουσι V 19 ὀϑονίοιπι M, -σιν  πιεζέουσι M. 
20 πουλὺ M τι pro τῆς MV 21 ἐπὶ καιρὸν V ἀσυνετέουσιν 
M ante τρίτῃ add. τῇ MV 22 ad στυφελίξειν 1. m. διασείειν 
πλήσσειν Β΄ 

[2 

t» 

5 



94 -— ΠΕΡῚ ATMO9N 31 

526 χεφραλαίῳ εἰρῆσθαι" καὶ μηλώσιας χρὴ πάσας φυλάσ- 

[^] 

10 

15 

σεσϑαι ἐν ταύτῃσι τῇσι ἡμέρῃσι xci ὁπόσοις ἄλλοισιν 

τρώματα ἠρέϑισται. τὸ ἐπίπαν γὰρ ἡ τρίτη xol ἡ τε- 

τάρτη ἡμέρη ἐπὶ τοῖσι πλείστοισι τῶν τρωμάτων τίχτει 

τὰς παλιγχοτήσιας καὶ ὅσα ἐς φλεγμονὴν xci ἀκαϑαρ- 

σίην ὁρμᾷ καὶ ὅσα ἂν ἐς πυρετοὺς ἴῃ. καὶ μάλα πολ- 

λοῦ ἄξιον τοῦτο τὸ μάϑημα. εἴπερ τι καὶ ἄλλο" τίνι 

γὰρ οὐκ ἐπικοινωνεῖ τῶν ἐπικαιροτάτων ἐν ἰητρικῇ, 

οὐ κατὰ τὰ ἕλκεα μοῦνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἄλλα πολλὰ 

νοσήματα; εἶ μή τις φήσειε χαὶ τὰ ἄλλα νοσήματα 

ἕλκεα εἶναι" ἔχει γάρ τινὰ καὶ οὗτος ὃ λόγος ἐπιείκειαν" 
πολλαχῇ γὰρ ἠδέλφισται τὰ ἕτερα τοῖσι ἑτέροισι. ὁκόσοι 

μέντοι δικαιοῦσιν εἰρίοισι χρῆσϑαι. ἔστ᾽ ἂν ἑπτὰ ἡμέ- 

ραν παρέλθωσιν. ἔπειτα κατατείνειν τὲ χαὶ κατορϑοῦν 

καὶ ὀθονίοισιν ἐπιδεῖν, οὗτοι οὐκ ἂν ἀσύνετοι ὁμοίως 

φανεῖεν" καὶ γὰρ τῆς φλεγμονῆς τὸ ἐπικαιρότατον 

παρελήλυϑε. xci τὰ ὀστέα χαλαρὰ καὶ εὔϑετα μετὰ 

ταύτας τὰς ἡμέρας ἂν εἴη. πολλῷ μέντοι ἡσσᾶται καὶ 

αὕτη 1] μελέτη τῆς ἐξ ἀρχῆς τοῖσιν ὀθονίοισιν ἐπιδέσιος" 
ς 528 κεῖνος | μὲν γὰρ ὃ τρόπος ἑβδομαίους ἐόντας ἀποδεί- 

21 χνυσιν ἀφλεγμάντους καὶ παρασκευάζει νάρϑηξιν τελέως 

1 καὶ un. δὲ π. φυλάττεσϑαι χρὴ MV πάσας lineola 
del. Β' 2 τῆς B!, corr. τῆσι B?, τῇσιν V ὁκόσοις MV ἄλλοισι 
MV 3 τρώμασιί(ν V) MV, τρώματα B ἐρεϑίξεσθϑαι εἴθισται 
Erm. 5 παλινκοτιας B φλεγμογνίην V ἀκάϑαρσιν B!, mut. 
in -σίην B? 6 ἂν om. B. ie: MV 7 τὸ om. MV  cwi V 

8 ἐπικοινωνέει. codd. 9 μόνον M post κατὰ add. τὰ B 
κατ᾽ ἄλλα MV — 10 τἄλλα M, v ἄλλα V post voc. add. τὰ M. 

19 γὰρ om. MV, δὲ pro γὰρ vulg. τοῖσιν ἑτέροισιν V 
óxocou MV 15 ὀϑονίοισι BM .— ante οὐκ add. o? B!, del. B? 

17 παρεληλυϑατε Β΄, corr. παρελήλυϑε B? 18 εἴ pro sim B 
ἤσσηται B 19 αὐτὴ V ἡ om. B μελέτης B!, ς del. B* 

τοῖσι B ὀϑονίοισι M 20 ἀποδείκνυσι codd. 21 ἀφλεγμ. 
N, ss. B?, om. cet. codd. νάρϑηξι V τελέως om. B 



ΠΕΡῚ ADMO9N 31 95 

ἐπιδεῖν. οὗτος δὲ ὁ τρόπος πολὺ ὑστερεῖ. βλάβας δέ 

τινας χαὶ ἄλλας ἔχει. ἀλλὰ μακρὸν ἂν εἴη πάντα 
γράφειν. 

Οἷσι δὲ ὀστέα κατεηγότα καὶ ἐξίσχοντα μὴ δύνηται 

ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην καϑιδρύεσϑαι, ἥδε 7 κατάστασις" 

σιδήρια χρὴ ποιεῖσθαι ἐς τοῦτον τὸν τρόπον. ὅνπερ oi 

μοχλοὶ ἔχουσιν, οἷς οἵ λατύποι χρέωνται, τὸ μέν τι 

πλατύτερον, τὸ δέ τι στενότερον᾽ εἶναι δὲ χρὴ καὶ 

τρία χαὶ ἔτι πλείω. ὡς τοῖσι μάλιστα ἁρμόσουσί τις 

χρήσεται" ἔπειτα τούτοισι χρὴ ἅμα τῇ κατατάσει, μο- 10 

χλεύειν ὑποβάλλοντα, πρὸς μὲν τὸ κατωτέρω τοῦ ὀστέου 

τὸ κατώτερον ἐρείδοντα, πρὸς δὲ τὸ ἀνωτέρω τὸ ἀνώ- 

τερον τοῦ σιδηρίου, ἁπλῷ δὲ λόγῳ, ὥσπερ si λίϑον 
τις ἢ ξύλον μοχλεύοι ἰσχυρῶς: ἔστω δὲ σϑεναρὰ τὰ 

σιδήρια ὡς οἷόν τε. ὡς μὴ κάμπτηται. αὕτη μεγάλη s 

τιμωρίη. ἢν τά rs σιδήρια ἐπιτήδεια ἢ καὶ μοχλεύηταί 

τις ὡς χρή᾽ ὁπόσα γὰρ ἀνθρώποις ἄρμενα μεμηχάνηται. 

πάντων ἰσχυρότατά ἔστι τρία ταῦτα, ὄνου τὲ περιαγωγὴ 

χαὶ μόχλευσις καὶ σφήνωσις. ἄνευ δὲ τούτων ἕνός τέ 

τίνος ἢ πάντων οὐδὲν τῶν ἔργων τῶν ἰσχυροτάτων so 
ς 

oi | ἄνϑρωποι ἐπιτελέουσι. οὔχουν ἀτιμαστέη ἡ μό- ὅ80 

4 ὁχόσοισι MV — ante ὀστ. add. τὰ MV 5 τὴν ἑωυτῶν 
om. B!, ss. B? καϑοιδρ. Β κατάτασις MV, καταστ. B Gal. c. 
p. 591 6 σιδήρεια M. ποιέεσϑαι codd. ὕνπερ B!, ὁκοῖα περ 
B?, οὗπερ Pq. | Y ὑλατύποι pro οἱ 4. MV χρέω- scripsi, χρῶν- 
ται B χρέο- cet. 8 στενώτ. MV 9 πλεῖον MV τοῖς MV 
ἁρμόξ. M V 10 χρήσαιτο MV τουτέοισι codd. 11 ὑὕπερβ. Pq. pri- 
ore loco κατώτερον B!M V, corr. -τέρω B? alterum τὸ κατώτερον 
om. ΒΜΥ, τοῦ ócr. om. B! ; τοῦ ὀστέου τὸ “κατώτερον adser. B? 
in marg. 12 ἐρίδ. B ἀνώτερον TQ ἀνωτέρω M V, ἄνωτερω το 
ἀνωτξρω B, loco posteriore scripsi ἀνώτερον 15 οἴονται M 
16 τε τὰ MV ἐπιτήδια B m om. MV καὶ om. B μοχλεύη 
v: B 17 óx. MV  &oy. BMV vulg, &ou. Parr. ΕἾΤ 18 ὧν 
jj pro ὄνου V 19 ante ἑνός add. 0) MV 21 ἐπιτελέουσιν 
MVB? οὐκ οὖν ἀτιμαστέα V αὕτη ἡ uógy4. MV 
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χλευσις αὕτη" ἢ γὰρ οὕτως ἐμπεσεῖται τὰ ὀστέα ἢ οὐκ 

ἄλλως. ἣν δ᾽ ἄρα τοῦ ὀστέου τὸ ἄνω παρηλλαγμένον 

μὴ ἐπιτήδειον ἔχῃ ἐνέδρην τῷ μοχλῷ, ἀλλὰ πάροξυν 
παραφέρῃ. παραγλύψαντα χρὴ τοῦ ὀστέου ἐνέδρην τῷ 

μοχλῷ ἀσφαλέα ποιῆσαι. μοχλεύειν δὲ χρὴ καὶ τείνειν 

αὐθήμερα ἢ δευτεραῖα, τριταῖα δὲ μή, τεταρταῖα δὲ 

ὡς ἥκιστα χαὶ πεμπταῖα. καὶ γὰρ μὴ ἐμβάλλοντι, 

ὀχλήσαντι δὲ ἐν ταύτῃσι τῇσι ἡμέρῃσι φλεγμονὴν ἂν 

ποιήσειε καὶ ἐμβάλλοντι οὐδὲν ἧσσον" σπασμὸν μέντοι 
10 ἐμβάλλοντι πολὺ ἂν μᾶλλον ποιήσειεν ἢ ἀπορήσαντι 

ἐμβαλεῖν. ταῦτα εὖ χρὴ εἰδέναι" καὶ γὰρ εἰ ἐπιγένοιτο 

σπασμὺς ἐμβάλλοντι, ἐλπίδες μὲν οὐ πολλαὶ σωτηρίης" 

λυσιτελεῖ δὲ ὀπίσω ἐκβάλλειν τὸ ὀστέον, εἰ οἷόν τὲ εἴη 

σι 

ἀόχλως. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς χαλαρωτέροισι τοῦ καιροῦ 

15 σπασμοὶ καὶ τέτανοι ἐπιγίνονται. ἀλλὰ ἐπὶ τοῖς évreva- 

μένοισι μᾶλλον. περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος, οὐ χρὴ ἐνοχλεῖν 

ἐν τῇσι προειρημένῃσιν ἡμέρῃσιν ταύτῃσι, ἀλλὰ μελε- 

T&v ὕπως ἥκιστα φλεγμανεῖ τὸ ἕλκος καὶ μάλιστα ἐχ- 
΄ 3 Χ M δ M e , , μ᾽ 3 , 

πυήσει. ἐπὴν δὲ ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσιν ἢ ὀλίγῳ 

80 πλείους. ἢν ἀπύρετος ἦ καὶ μὴ φλεγμαίνῃ τὸ ἕλκος, 

532 τότε ἧσσον κωλύει πειρᾶσϑαι ἐμβάλλειν, ἣν | ἐλπίζῃς 
4 V , ? «X - , , - M 

κρατήσειν" εἰ δὲ μή, οὐδὲν δεῖ μάτην ὀχλεῖν καὶ 

ὀχλεῖσϑαι. 

1 εἰ γὰρ ΜΥ͂ ἐνπ. B 8 ἔχει Β παροξὺν B, παροξὺ 
M vulg. παρ᾽ ὀξὺ V 4 0 παραφέρει MV παροξὺ ἐὸν παρα- 

φέρῃ Bosq. Litt. 8 τῇσιν V 10 πολὺ" B, v ss. Β΄, πουλὺ 
M 12 μὲν lineola del. B? 18 λυσιτελέει codd. ἐμβάλλ. B 

ὅιον pro οἷόν B!, corr. B? 14 τοῖσι χαλ. MV 15 é£m- 
γένονται Β ἀλλ᾽ MV 16 ἐνοχλεύειν B, -λέειν cet. codd. 
17 ἡμέρησι MV ταύτῃσιν V 18 ὅκως MV φλέγμενει BM, 
-μαινη V, -μανεῖ Litt. ἐκχκποιήσει B, -πυήσει M, -πυήση V 
20 ante πᾶ. add. καὶ V φλεγμαίνει BM 21 κωλύειν 7 MV, 
κωλύει sine ἢ B, κωλύῃ Wb. πειρῆσϑαι MV 22. 28 ὀχλέειν 
οὐ ὀχλέεσϑαι codd. 
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32. "Hv uiv oov ἐμβάλῃς τὰ ὀστέα ἐς τὴν ἑωυτῶν 
χώρην, γεγράφαται ἤδη οἱ τρόποι. ὡς χρὴ ἰητρεύειν, 

ἤν vs ἐλπίζῃς ὀστέα ἀποστήσεσθαι. ἤν vs μή. χρὴ δὲ 
M bil x E , 3 , 2 ^ » ΄ 

καὶ ἣν μὲν ἑλπίζῃς ὀστέα ἀποστήσεσϑαι. τῷ τρόπῳ 

τῶν ὀϑονίων ἐπὶ πᾶσι τοῖσι τοιούτοισι τὴν ἐπίδεσιν 
^ , , “ 3 , 2 , [9 3 M ^ 

ποιεῖσϑαι ἐκ μέσου τοῦ ὀϑονίου ἀρχόμενον ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ, ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων ὑποδεσμὶς ἐπιδεῖται. τεκχ- 

M ^ Χ M M - P er μαίρεσϑαι δὲ χρὴ πρὸς τὴν μορφὴν τοῦ ἕλκεος. ὕπως 
er »! b 2 , Ed M ἥκιστα σεσηρὸς καὶ ἐχπεπλιγμένον ἔσται παρὰ τὴν 
ἐπίδεσιν" τοῖσιν μὲν γὰρ ἐπὶ δεξιὰ ἐπιδεῖν συντρόφως 
ἔχει, τοῖσι δὲ ἐπ᾽ ἀριστερά, τοῖσι δὲ ἀπὸ δύο ἀρχέων. 

33. Ὁπόσα δὲ κατηπορήϑη ὀστέα ἐμπεσεῖν, ταῦτα 

αὐτὰ εἰδέναι χρὴ ὅτι ἀποστήσεται καὶ ὅσα τελέως ἔψι- 
λώϑη τῶν σαρχῶν. ψιλοῦται δὲ ἐνίων μὲν τὸ ἄνω 

μέρος, μετεξετέρων δὲ κυχλόϑεν περιϑνήσκουσι αἱ 
σάρκες" καὶ τῶν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου τρώματος δε- 

σάπρισται ἔνια τῶν ὀστέων. τῶν δ᾽ οὔ. καὶ τῶν μὲν 

μᾶλλον, τῶν δὲ ἧσσον. καὶ τὰ μὲν σμικρά. τὰ δὲ με- 
γάλα. διὰ οὖν ταῦτα τὰ εἰρημένα οὐκ ἔστιν ἑνὶ ὀνό- 

ματι εἰπεῖν, ὁπότε τὰ ὀστέα ἀποστήσεται" τὰ μὲν γὰρ 9 

διὰ σμικρότητα, τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπ’ ἄκρου ἔχεσϑαι ϑᾶσ- 
σον ἀφίσταται" τὰ δὲ διὰ τὸ μὴ ἀφίστασϑαι., ἀλλὰ λε- 
πιδοῦσϑαι καταξηρανϑέντα καὶ σαπρὰ γενόμενα" πρὸς 

2 γεγράφαται Β΄, mut. in -φεταν B? οἷως pro ὡς B 
3 o MV 4 ἀποστήσεσθαι, τῷ τος. T. 0. . . . v. ÉniÓ. m. 
Wb. 5 τοιουτέοισι M V 6 ποιέεσϑαι codd. 7 πουλὺ 
MV  zipro ἀπὸ ΜΥ ἀρχαίων Υ ὑπόδεσμιι V — ozo- 
δεῖται MV — 8 δὲ om. Β΄, add. i. m. ΒΞ óxog MV 9 σεση- 
ooóc M ἐκπεπληχιένον BM V, -πληγμ. vulg., -πλιγμ. Litt. cf. 
8. €: 25 10 τοῖσι μὲν M V γὰρ om. Bosq. ξύντροφον ἔσται 
MV . 12 Ox. MV 18 αὐτὰ om. Β 15 κύκλωϑεν M περι- 

$vicxovci" B, ν ss. B2, ἀμφιϑνήσκουσιν MV 16 ? ἐσαπρισται 
BN m. B: 18 δ᾽ priore loco MV 19 ὀνόμ. ἑνὴ V 
20 ὁκότε M V 21 μικρ. BM 

ἩΙΡΡΟΟΒΑΤῈΒ II. Τί 

9 φΦ 
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ὅ84 δὲ τούτοις διαφέρει τι καὶ ἰηϊτρείη ἰητρείης. ὡς uiv 
οὖν τὸ ἐπίπαν τάχιστα τούτων ὀστέα ἀφίσταται, ὧν 
τάχισται μὲν αἱ ἐχπυήσιες. τάχισται δὲ καὶ κάλλισται 
«i σαρκοφυίαι" καὶ γὰρ ci ὑποφυόμεναν σάρκες κατὰ 

5 τὸ σιναρὸν αὗται μετεωρίξουσιν τὰ ὀστέα ὡς ἐπὶ τὸ 

πολύ. ὅλος μὴν κύκλος ὀστέου. ἣν ἐν τεσσαράκοντα 

ἡμέρῃσιν ἀποστῇ. καλῶς ἀποστήσεται" ἔνια γὰρ ἐς 

ἑξήκοντα ἡμέρας ἀφικνεῖται" τὰ μὲν γὰρ ἀραιότερα 

τῶν ὀστέων ϑᾶσσον ἀφίσταται. τὰ δὲ στερεώτερα βρα- 
10 δύτερον᾽ τὰ δὲ ἄλλα τὰ μείω πολλὸν ἐνδοτέρω. ἄλλα 

δ᾽ ἄλλως. 

᾿Ἵποπρίειν δὲ ὀστέον ἐξέχον ἐπὶ τῶνδε τῶν προ- 
φασίων χρή" ἢν μὴ δύνηται ἐμβάλλειν. σμικροῦ δέ 

τινος αὐτῷ δοκῇ δεῖν παρελϑεῖν καὶ οἷόν τε T παρ- 

i5 αὐιρεϑῆναι" ἤν τε ἀσηρὸν y καὶ ϑραῦόν τι τῶν Gag- 
κίων xcl δυσϑεσίην παρέχῃ. ψιλόν τε τυγχάνῃ ἐόν. 
x«i τὸ τοιοῦτο ἀφαιρεῖν χρή. τὰ δ᾽ ἄλλα οὐδὲν μέγα 

διαφέρει. οὔτε ἀποπρῖσαι οὔτε μὴ ἀποπρῖσαι. σαφέως 

γὰρ εἰδέναι χρὴ ὅτι ὀστέα, ὅσα τελέως στέρεται τῶν | 

536 σαρχῶν καὶ ἐπιξηραίνεται. [ὅτι] παντελέως ἀποστήσεται. 

οἱ ὅσα δὲ ἀπολεπιδοῦσϑαν μέλλει. ταῦτα οὐ χρὴ ἀπο- 

1 τὶ Β, τε MV ἰητριηηιτριῆς Β sog pro ὡς Β 2 του- 
τέων MV ὀστέα om. V 4 σαρκοφυείαι B 5 μετεωρί- 
ἕξουσι M V 6 πουλύ MV ὁ κύκλ. τοῦ ὁ MV 1 sig M 
8 ad mu. ἀφικν. in marg. ἢ καὶ πλείους B? ἀραιωτερὰ B 
19 ἀποπρεισιν B δ᾽ ΜΥ 18 δύνῃ Erm. μι. codd., scripsi 
Gu. 14 αὐτῷ del. Erm. δοκέει codd., scripsi δοκῇ οἴονται 
pro οἷόν vs BM 10 δυσαισϑησίην MV παρέχει Β δὲ pro 

τε MV τυγχάνει M. 17 τοιοῦτο B, v ss. B?, τοιοῦτον V 
ἀφαιρέειν codd. 18 ἀποπρίσαι. (bis) V οὔτε μὴ ἀποπ. om. 
B!, add. 1. τὰ. ΒΞ σαφῶς B 19 στερέεται MV 20 ὅτι om. 
Par.I, Bosq. Litt. Erm., prius ὅτε deleri mavult ΠΡ, παντε- 
Aog B, πάντα τελέως MV, πάντως Gal. comm. 
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πρίειν" τεχμαίρεσϑαν δὲ χρὴ ἀπὸ τῶν τεταγμένων 

σημείων τὰ τελέως ἀποστησόμενα. 

34. Τητρεύειν δὲ τοὺς τοιούτους σπλήνεσιν καὶ τῇ 

οἰνηρῇ ἰητρείῃ. ὥσπερ καὶ πρόσϑε γέγραπται ἐπὶ τῶν 

ἀποστησομένων ὀστέων. φυλάσσεσϑαι δὲ χρὴ μὴ κάρτα 

ψυχροῖσι τέγγειν τὸν πρῶτον χρόνον" ῥδιγέων γὰρ πυρε- 

τωδέων κίνδυνος" χίνδυνος δὲ καὶ σπασμῶν" προκαλεῖς- 
^ Y ^ , M * LU Ier ? , ται γὰρ σπασμὸν τὰ ψυχρά. ποτὶ δὲ καὶ ἕλκη. εἰδέναι 

δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη βραχύτερα τὰ σώματα ταύτῃ γίνεσϑαι. 

ὧν ἀμφότερα τὰ ὀστέα κατεηγότα καὶ παρηλλαγμένα 

ἰητρεύεται καὶ οἷς ὅλος ὃ κύκλος τοῦ ὀστέου ἀπέστη. 

35. Ὅσων δὲ μηροῦ ὀστέον ἢ βραχίονος ἐξέσχεν, 
οὗτοι οὐ μάλα περιγίνονται" τὰ γὰρ ὀστέα μεγάλα καὶ 

πολυμύελα., καὶ πολλὰ καὶ ἐπίκαιρα τὰ συντιτρωσχό- 
μενα καὶ νεῦρα καὶ μύες καὶ φλέβες. καὶ ἢν μὲν ἐμ- 

βάλλῃς. σπασμοὶ φιλέουσιν ἐπιγίνεσϑαι, μὴ ἐμβληϑεῖσι 
δὲ πυρετοὶ ὀξέες καὶ ἐπίχολοι καὶ λυγγώδεες καὶ ἐπι- 

μελαίνονται. περιγίνονται δὲ οὐχ ἧσσον. οἷσι μὴ ἔνε- 

βλήϑη μηδ᾽ ἐπειρήϑη ἐμβάλλεσϑαι" ἔτι δὲ μᾶλλον περι- 

γίνονται, οἷσι τὸ κάτω μέρος τοῦ ὀστέου ἐξέσχεν ἢ 

οἷσι τὸ ἄνω περιγένοιντο δ᾽ ἂν καὶ οἷς ἐμβληϑείη. 

σπανίως ys μήν. μελέται γὰρ μελετέων μέγα διαφέ- | 

8 σπλήνεσι MV Α ἰητρίῃ ut fere solet Β 4 πρόσϑε M, 
-ν cet. ἐπὶ om. MV  5—6 κάρτα ψ. Erm., καταφψυχροῖσι BM V, 
solum ψυχροῖσι DF HIJKL Bosq. Litt. — 7 xívó. semel pos. Gal. 
i t. τὲ ut videtur pro δὲ V προκαλέεται codd. 8 ποτὲ L 
Gal. Bosq. Erm., οἷ. s. c. 8 ἕλκει B, -εῦν V — 9 post ὅτι add. περ 
vulg., add. τὰ MV, utrumque om. Β τὰ ante c. om. V γε- 
νέσϑαι MV — 11 ἰητρεύηται BM V, -εται J Litt. Erm. 12 ὅσον 
BV, ὅσων M, ὅσοις vulg. 1 ἐμβάλλοις BM V, -λλης IM Littraei 

17 λιγνυώδεις M  usietv. V 18 uev pro μὴ B, corr. B? 
ἐμβληϑῇ μηδὲ πειρηϑῇ codd., ἂν ante μὴ add. Erm., scripsi ἐνεβλ. 
μηδ᾽ ἐπ. 19 μὴ δὲ V — 21 περιγίνονται δ᾽ ἂν MV 22 μελ- 
λέτεται B!, mut. in μελλέται B? 

m 
í 

μι 0 
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538 ρουσιν καὶ φύσιες φυσίων τῶν σωμάτων ἐς εὐφορίην. 

διαφέρει δὲ μέγα καὶ ἣν ἔσω τοῦ βραχίονος καὶ τοῦ 

μηροῦ τὰ ὀστέα ἐξέχῃ" πολλαὶ γὰρ καὶ ἐπίκαιροι κατα- 

τάσιες φλεβῶν ἐν τῷ ἔσω μέρει. ὧν ἔνιαι τιτρωσκό- 

s μεναι σφάγιαί εἶσιν" εἰσὶν δὲ καὶ ἐν τῷ ἔξω μέρει. 
ἧσσον δέ. ἐν τοῖσιν οὖν τοιούτοισιν τρώμασιν τοὺς 
μὲν κινδύνους οὐ χρὴ λήϑειν, ὁποῖοί τινές εἶσιν, καὶ 

προλέγειν χρὴ πρὸς τοὺς καιρούς. εἰ δὲ ἀναγκάξοιο 

μὲν ἐμβάλλειν, ἐλπίξοις δὲ ἐμβάλλειν, καὶ μὴ πολλὴ 1, 
10 παράλλαξις εἴη τοῦ ὀστέου καὶ μὴ συνδεδραμήκοιεν οἱ 

μύες -- φιλέουσι γὰρ συνϑεῖν -- ἡ μόχλευσις καὶ 

τούτοισι μετὰ τῆς κατατάσιος εὖ ἂν συλλαμβάνοιτο. 

36. ᾿Εμβάλλοντα δὲ ἐλλέβορον μαλϑαχὸν πῖσαι χρὴ 

αὐϑημερόν. ἢν αὐθημερὸν ἐμβληϑῆῇ" εἰ δὲ μή. οὐδ᾽ 

15 ἐγχειρεῖν χρή. τὸ δὲ ἕλκος ἰητρεύειν χρή, οἷσί περ 
κεφαλῆς ὀστέα κατεηγυίης, καὶ ψυχρὸν μηδὲν προσφέ- 

ρειν, σιτίου δὲ στερῆσαι τελέως" καὶ ἢν μὲν πιχρόχολος 
φύσει 5, ὀξύγλυκυ εὐῶδες ὀλίγον ἐπὶ ὕδωρ ἐπιστά- 

ξοντα τούτῳ διαιτᾶν" ἢν δὲ μὴ πικρόχολος T. ὕδατι" 
540 πόματι χρῆσϑαι" καὶ ἢν μὲν πυρεταίνῃ συνεχέως, TtG- 
οι σαρεσκαίδεχα ἡμέρας TO ἐλάχιστον οὕτω διαιτᾶν, ἣν 

1 εἰς MV 2 ἣν om. Β΄, sed «cl ἣν i. m. B? 3 ἐξέχει 
B x«i om. B!, ss. B? 5 εἰσὶ MV 6 τοῖσι M τοιούτοισι 
τρώμασι M V 7 óx. MV 8 ἀναγκάζοις B, -κάξοι ὁ MV, 
-κάζοιο vulg. 9 uiv ἐμβαλεῖν M V μὴν pro μὴ B!, corr. B? 
10 ἦει B, ἢ MV, εἴη cod. Sev. et Voss. Litt. Erm. £vyó. MV, 
ξυνδεδραμηκοσι B!, mut. in -χασι 11 Évvósiv MV 12 post 
τῆς add. κατὰ τῆς lineola deletum B — &v4à4. MV 13 ἐμβα- 
λόντα Erm. ££. V πεισαι Β΄, ss. zt B?, πιπίσαι MV 
15 ἐγχειρέειν codd. οἴῃ περ MV 16 κατηγύης BM μηϑὲν 
BV προσφερέειν V 11 σιτίων M ἣν μὴ mw... . ἢν δὲ 
χαὶ πικρ. M V Artemid. Cap., quam inversionem confutat Gal. 
comm. 608 19 τουτέῳ codd. καὶ pro uy V ὕδατος Gal. comm. 

20 ξίσ Β)γυνεχῶς codd., scripsi -ἕως 921 ἡμέραις MV 
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δὲ ἀπύρετος 5, ἑπτὰ ἡμέρας. ἔπειτα ἔκ προσαγωγῆς 

χατὰ λόγον ἐς φαύλην δίαιταν ἄγειν. καὶ oicw ἂν 
^ 9 - NS 3 , ^N M N , 

μὴ ἐμβληϑῇ τὰ ὀστέα, καὶ τὴν φαρμακείην χρὴ τοιαύ- 

τὴν ποιεῖσϑαι καὶ τῶν ἑλκέων τὴν μελέτην καὶ τὴν 

δίαιταν" ὡσαύτως καὶ τὸ ἀπορεύμενον τοῦ σώματος 5 
μὴ κατατείνειν, ἀλλὰ προσάγειν μᾶλλον. ὥστε χαλα- 

ρώτερον εἶναι τὸ κατὰ τὸ ἕλκος. τῶν δὲ ὀστέων ἡ ἀπό- 

στασις χρονίη. ὥσπερ καὶ πρόσϑεν εἴρηται. μάλιστα 

ὃξ χρὴ τὰ τοιαῦτα διαφυγεῖν, ἅμα ἤν τις καλὴν 

φυγὴν ἔχῃ" αἵ τε γὰρ ἐλπίδες ὀλίγαι καὶ οἱ κίνδυνοι τὸ 

πολλοί" xcl μὴ ἐμβαλὼν ἄτεχνος ἂν δοκέοι εἶναι. καὶ 
2 ^ ^ ? ,ὔ , 3 , Y , ἐμβαλὼν ἂν ἐγγυτέρω ϑανάτου ἀγάγοι ἢ σωτηρίης. 

91. Τὰ δὲ ὀλισϑήματα τὰ κατὰ γούνατα καὶ τὰ 
διακυνήματα τῶν ὀστέων εὐηϑέστερα πολὺ τῶν κατὰ 

ἀγκῶνα χινημάτων καὶ ὀλισϑημάτων᾽ τό τε γὰρ ἄο- ιτὉ 

ϑρον τοῦ μηροῦ εὐσταλέστερον ὡς ἐπὶ τῷ μεγέϑει ἢ 

τὸ τοῦ βραχίονος καὶ δικαίην φύσιν μοῦνον ἔχον καὶ 

ταύτην περιφερέα᾽ τὸ δὲ τοῦ βραχίονος ἄρϑρον μέγα 

τε χαὶ βαϑμίδας πλείονας ἔχον. πρὸς δὲ τούτοις τὰ 

μὲν τῆς κνήμης ὀστέα παραπλήσια μῆκός ἔστιν καὶ zo 

σμικρόν τι οὐκ ἄξιον λόγου τὸ ἔξω ὀστέον ὑπερέχει 

οὐδενὸς μεγάλ 9À ἐόν. | ἀφ᾽ οὗ πέ δ ἔξω 542 ς μεγάλου κώλυμα ἐόν. | ἀφ᾽ οὗ πέφυχεν ὃ ἔξω ὅ 

τένων ὁ παρὰ τὴν ἰγνύην: τὰ δὲ τοῦ πήχεος ὀστέα 

1 &zvoos B ἡμέρῃσιν codd., scripsi -ας 2 £g om. 
MV ὃ βληϑῆ MV 4 ποιέεσϑαι codd. 5 distinguit ante 
cc. Litt.  &zews Μ)ωρεύμ. MV 6 post ἀλλὰ add. καὶ rec., 

j τὴν ἄπο 
om. BMV 7 7 om. MV 9. 10 «uc mv τις καλειν φυγεῖν 
ἔχη B, ss. B?, ἀλλ᾽ ἤν vig καλὴν ἔχῃ τὴν ἀποφυγὴν (-pvysw M) 
MV 11 ἐμβάλλων bis MV 12 τοῦ ante αν. add. MV 

ϑανάτω B αὐτὸν ante ϑαν. add. Gal. i. t. 14 πουλὺ 
M xov MV 15 ἀρϑίον M 16 τῷ om. MV 18 φέρει 
B' mut. in περιφερέα D? 20 supra μῆκος SS. κατὰ B? 
ἐστι M V 
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ἄνισά ἐστιν. καὶ τὸ βραχύτερον παχύτερον συχνῷ, τὸ 

δὲ λεπτότερον πολλὸν ὑπερβάλλει καὶ ὑπερέχει τὸ ἄρ- 
ϑρον" ἐξήρτηται μέντοι καὶ τοῦτο τῶν νεύρων κατὰ 

δάάτὴν κοινὴν σύμφυϊσιν τῶν ὀστέων" πλέον δὲ μέρος 

1 

1 

s ἔχει τῆς ἐξαρτήσιος τῶν νεύρων ἐν τῷ βραχίονι τὸ 
λεπτὸν ὀστέον ἤπερ τὸ παχύ. ἡ μὲν οὖν φύσις τοιου- 
τότροπος τῶν ἄρϑρων τούτων καὶ τῶν ὀστέων τοῦ 
ἀγκῶνος. καὶ διὰ τὸν τρόπον τῆς φύσιος τὰ κατὰ 

γόνυ ὀστέα πολλάκις μὲν ὀλισϑάνει. ῥηϊδίως δ᾽ ἐμπί- 
ὁ πτει᾽ φλεγμονὴ δὲ οὐ μεγάλη προσγίνεται οὐδὲ δε- 
σμὸς τοῦ ἄρϑρου. ὀλισϑάνει δὲ τὰ πλεῖστα ἐς τὸ ἔσω 
μέρος. ἔστιν δὲ ὅτε καὶ ἐς τὸ ἔξω, ποτὲ δὲ καὶ ἐς τὴν 

ἰγνύην. τούτων ἁπάντων ἐμβολαὶ οὐ χαλεπαί. ἀλλὰ 

τὰ μὲν ἔσω καὶ ἔξω ὀλισϑάνοντα καϑῆσϑαι μὲν χρὴ 

τὸν ἄνϑρωπον χαμαὶ ἢ ἐπὶ χαμαιξήλου τινός. τὸ δὲ 

σχέλος ἀνωτέρω ἔχειν, μὴ μὴν πολλῷ. κατάτασις δὲ 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μετρίη ἀρκεῖ. τῇ μὲν κατατείνειν τὴν 

κνήμην, τῇ δὲ ἀντιτείνειν τὸν μηρόν. 

σι 

38. Τὰ δὲ κατὰ τὸν ἀγκῶνα ὀχλωδέστερά ἔστι τῶν 

κατὰ τὸ γόνυ καὶ δυσεμβολώτερα καὶ διὰ τὴν φᾶεγ- 

μονὴν καὶ διὰ τὴν φύσιν, εἰ μή τις αὐτίχα ἐμβάλοι" 

o 

1 ἐστι MV 2 πολλων B 3 vovro B!, mut. in τουτοῦυ 
B?, τούτων M V, τοῦτο iam scripsit Litt. coniciens e Gal. comm. 

4 &óug. codd. zÀsiov MV 4 ante zà. add. πλεῖον 
δὲ μέρος ἔχει τὸ ἄρϑρον Gal. Merc. in marg. — 6 παχύν B 
τοιουτόστροπος Β 9 ante γόνυ add. τὸ codd. Sev. et Voss., 
Litt. ὀλισϑαίν. MV ut saepius 10 δ᾽ o MV 11 εἰς M 

εἶσω BM 19 ἔστι MV δ᾽ ὅτε MV εἰς B 14 ἔσσω 
BM ὀλισϑάνονται B3, ἐ del. man. posterior 15 &v$vo. χαμαι 
ἢ ἐπιχαμεξηλου B, χαμαὶ ἢ om. MV 17 πουλὺ MV ἁρκέει 
codd., -éy Gal. i. t. 18 Quae sequuntur post μηρόν, non 
sunt in commentario Galeni, cuius loco succedit Oribasii epi- 
tome (Bussemaker et Daremberg IV, 228 sqq.) 19 ἐστιν M 

21 x. διὰ v. φύσιν N, om. BiMY, ss. B? 91 ἣν codd., 
scripsi εἰ — £ufdA(A V)or codd. E" Litt. ex lect. Sever. 
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ὀλισϑάνει uiv γὰρ ἧσσον ἢ ἐκεῖνα, δυσεμβολώτερα δὲ 

καὶ δυσϑετώτερα καὶ ἐπιφλεγμαίνει μᾶλλον καὶ ἐπι- 

πωροῦται. 

89. Ἔστιν δὲ καὶ τούτων τὰ μὲν πλεῖστα σμικραὶ 

ἐγχλίσιες. ἄλλοτε ἐς τὸ πρὸς τῶν πλευρέων μέρος. 5 

ἄλλοτε ἐς τὸ ἔξω. οὐ πᾶν δὲ τὸ ἄρϑρον μεταβεβηκός. 

ἀλλὰ μοῦνον τὸ χατὰ τὸ κοῖλον | τοῦ ὀστέου τοῦ βρα- δ40 
qí(ovos, ἧ τὸ τοῦ πήχεος ὀστέον τὸ ὑπερέχον ἐξέσχεν. 

τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα xüv.cj ἢ τῇ ὀλίσϑῃ. δηίδιον ἐμ- 
βάλλειν. καὶ ἀπόχρη ἡ κατάτασις ἡ ἐς τὸ ἰϑὺ γινο- 10 

μένη κατ᾽ ἰϑυωρίην τοῦ βραχίονος. τὸν μὲν κατὰ τὸν 

καρπὸν τῆς χειρὸς τείνειν. τὸν δὲ κατὰ τὴν μασχάλην 

περιβάλλοντα. τὸν δὲ τῇ ἑτέρῃ πρὸς τὸ ἐξεστεὺς ἄρ- 

ϑροον τὸ ϑέναρ προσβάλλοντα ὠϑεῖν, τῇ δὲ ἑτέρῃ 
ἀντωϑεῖν προσβάλλοντα πρὸς τοῦ πήχεος ἐγγὺς τοῦ 15 

ἄρϑρου. 

40. ᾿Εναχούει δὲ οὐ βραδέως ἐμβαλλόμενα τὰ τοι- 

«orc ὀλισθήματα. ἣν πρὶν φλεγμήνῃ ἐμβάλλῃ τις. 

ὀλισϑάνει δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μᾶλλον ἐς τὸ ἔσω μέρος. 

ὀλισϑάνει δὲ καὶ ἐς τὸ ἔξω" εὔδηλα δὲ τῷ σχήματι. 30 

καὶ πολλάκις ἐμπίπτει τὰ τοιαῦτα καὶ ἄνευ ἰσχυρῆς 

1 δὲ om. MV 4 Ἔστι M V μικραὶ Β 7.8 ἀλλὰ μέ- 
vov τι χατὰ τὸ κοῖλον ὀστέον τοῦ ὀστέου τοῦ po. $2... Wb. 

7 uovov B, scripsi uoo». , μένοντι τὸ κατὰ M, μένον τί 
χατὰ V ante τοῦ ὀστ. add. ὀστέον ΜΥ — 8 5 V ἐξεσχὲν 
Bet 1. τη. γράφεται καὶ ἔχει B?, ἔχει MV 9 τοια B 
ὀλισϑῆ codd., ὀλίσϑῃ Litt. 10. 11 εἰ ἐς τὸ εὐϑυ γινομενον 
(corr. -μένη man. posterior) κατ᾽ si89. B — ysv. V 14 ὠϑέειν 
codd. δ᾽ MV 15 ἀντωϑέειν codd. προστουπήχεος B, om, 
MV 15. 16 ro αρϑρον B, τῷ ἄρϑρῳ cet. 17 ante £vcx. 
Litt. lacunam esse suspicatus de suo interposuit: Zlvoxwwéerou 
δὲ τὸ κατ᾽ ἀγκῶνα τὸ τοῦ βραχίονος, καταλιπὸν τὴν βαϑμίδα 
τοῦ πήχεος, ef. vol. III, p. 369—378 18 ἐμβάλη MV 
19 πουλὺ MV 
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κατατάσιος" χρὴ δὲ τῶν ἔσω ὀλισϑανόντων τὸ μὲν 
ἄρϑοον ἀπωθεῖν ἐς τὴν φύσιν, τὸν δὲ πῆχυν ἐς τὸ 
καταπρηνὲς μᾶλλον ῥέποντα περιάγειν. τὰ μὲν πλεῖστα 

ἀγκῶνος τοιαῦτα ὀλισϑήματα, 
5. 41. Ἣν δὲ ὑπερβῇ τὸ ἄρϑρον ἢ ἔνϑα ἢ ἔνϑα ὑπὲρ 

τὸ ὀστέον τὸ τοῦ πήχεος τὸ ἐξέχον ἐς τὸ χοῖλον τοῦ 
βραχίονος --- γίνεται μὲν ὀλιγάκις τοῦτο, ἢν δὲ γίνη- 

ται —, οὐχ ἔτι ὁμοίως ἣ κατάτασις ἡ ἐς τὴν ἰϑυωρίην 

548 γινομένη ἐπιτηδείη τῶν τοιούτων ὀλισϑημάτων" | xo- 

1 

1 

o λύει γὰρ ἐν τῇ τοιαύτῃ κατατάσει, τὸ ἀπὸ τοῦ πήχεος 
ὑπερέχον ὀστέον τὴν ὑπέρβασιν τοῦ βραχίονος. χρὴ 

τοίνυν τοῖσιν οὕτως ἐχβεβληκόσι τὴν κατάτασιν ποιεῖς- 

σϑαι τοιαύτην, οἵη πὲρ πρόσϑε γέγραπται, ἐπήν τις 

ὀστέα βραχίονος κατεηγότα ἐπιδέῃ,. ἀπὸ μὲν τῆς μα- 

δχάλης ἐς τὸ ἄνω τείνεσϑαι,. ἀπὸ δὲ τοῦ ἀγκῶνος 

αὐτοῦ ἐς τὸ χάτω ἀναγχάζξειν᾽ οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα 

ὁ βραχίων ὑπεραιωρηϑείη ὑπὲρ τῆς ἑωυτοῦ βαϑμίδος" 

ἣν δὲ ὑπεραιωρηϑῇ., ῥηϊδίη ἣ κατάστασις τοῖσι ϑέναρσι 

τῶν χειρῶν. τὸ μὲν ἐς τὸ ἐξεστεὸς τοῦ βραχίονος ἐμ- 

e 

20 βάλλοντα à civ, τὸ δὲ ἐς τὸ τοῦ πήχεος ὀστέον τὸ παρὰ 
δῦο τὸ ἄρϑροον ἐμβάλλοντα ἀντωϑεῖν. τὸν | αὐτὸν τρόπον 

ἄμφω. ἧσσον μέντοι. ἡ τοιαύτη κατάτασις τοῦ τοιού- 

ἀπωϑέειν codd. 3 καταπρηνής Bt: ἘΣ 6 το 
B, rov vo z. M, τούτω π. V ἐξεσχὸν B, corr. 

ante ὄλιγ. add. οὖν MY 8 ἐστιν B, mut. in ἐς τὴν B? 
9 γινομένην B!, corr. man. posterior τοιουτέων M V 

12 ποιέεσθαι codd. 18 πρόσϑε M, -v cet. 171-18 ὑπερεωρ. 
BM utroque loco 18 κατάτασις codd., καταστ. Bosq. puncto 
distinguit post χαταστ. Erm. 19 ἐς τὸ post μὲν B, om. cet. 

ἐμβαλλῦν ss. B* 280 ὠϑέειν codd. 21 ἀντωϑέειν codd. 
22 ἄμφω del Erm., ἀμφω. Ἴσον μέντοι ἡ v. x. Litt., ego ali- 
quid intercidisse suspicatus signum lacunae posul, τὸν αὐτὸν 

. μέντοι expungi vult Wb. 

DNO 

τοῦ 

Τὶ 
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του ὀλισϑήματος δικαιοτάτη" ἐμβληϑείη δ᾽ Qv καὶ ἀπὸ 

τῆς ἐς ἰϑὺ κατατάσιος. ἧσσον δὲ ἢ οὕτως. 

42. Ἣν δὲ ἐς τοὔμπροσϑεν ὀλίσϑῃ ὁ βραχίων, 

ἐλαχιστάκις μὲν τοῦτο γίνεται. ἀλλὰ τί ἂν ἐξαπιναίη 
ἐχπάλησις οὐκ ἐχβάλλοι; πολλὰ γὰρ καὶ παρὰ τὴν 5 

ἐοικυῖαν φύσιν ἐχπίπτει, καὶ qv μέγα τι ἢ τὸ κωλῦον. 

ταύτῃ δὲ τῇ ἐχπαλήσει μέγα τι τὸ  ὑπερβαινόμενον τὸ 552 

ὑπὲρ τὸ παχύτερον τῶν ὀστέων καὶ τῶν νεύρων συχνὴ 

χατάτασις᾽" ὅμως δὲ δή τισιν ἐξεπάλησεν. σημεῖον δὲ 

τοῖς οὕτως ἐχπαλήσασιν: οὐδὲν γὰρ χρῆμα τοῦ ἀγκῶ- τὸ 

vog χάμψαι δύνανται. ἔνδηλον δὲ καὶ τὸ ἄρϑρον ψαυό- 

μενον. ἢν μὲν οὖν μὴ αὐτίχα ἐμβληϑῇ. ἰσχυραὶ καὶ 

βίαιοι φλεγμοναὶ καὶ πυρετώδεες γίνονται" ἢν δὲ δὴ 

αὐτίχα τις παρατύχῃ. εὐέμβολον. ὀϑόνιον γὰρ σκληρὸν 

εἰλιγμένον ἀρκεῖ μὴ μέγα ἐνθέντα πλάγιον ἐς τὴν i5 
χαμπὴν τοῦ ἀγκῶνος ἐξαπίνης συγκάμψαι τὸν ἀγκῶνα 

καὶ προσαγαγεῖν ὡς μάλιστα τὴν χεῖρα πρὸς τὸν ὦμον. 

ἱκανὴ μὲν αὕτη 5 ἐμβολὴ τῷ τοιούτῳ ἀτὰρ καὶ ἡ ἐς 

τὸ ἰϑὺ χατάτασις δύναται εὐϑετίζειν τοῦτον τὸν τρό- 

1 δὲ καὶ (ἂν om) MV 2. οὕτω MV — 8 ὀλισϑῇ codd. 
ὁ B? et vulg., om. B'MV 4 ἐλαχίστης V εξαπιναίεις D, 
ἐξαπίνξης M, -πίνης V ὅ ἐκπαλήσιος B!, mut. in -λήσεις B?, 

ἐκπάλλ. V utroque loco οὐ ἐμβαλοι B et i. m. οὐκ ἐμβᾷὰ B? 
6 οἰκείαν V κ᾽ jv MV * μέγιστα pro μ. τι B, mut. in 
μέγα B? 7. 8 Littraeus proponit τὸ ὑπερβαινόμενον τὸ ὑπερ- 
ἔχον τῶν Ó., si ózsof. passivo sensu, vel τὸ ὑπερβ. ὑπὲρ τὸ 
ὑπερέχον τ. Ó., si activo sensu intellegas ὕπερβ., ὑπερβαίνειν μὲν 
Erm. μέγα τι (scl. ἐστὶ τὸ κωλῦον) τὸ ὑπερβ. τὸ ὑπὸ τοῦ παχυτέ- 
ρου Wb. 9. ἐξεπάλλησε duplici 4 ut solet V 10 ἐχπαλέσασιν 
B -corov B, sed vo B? videtur delevisse 11 ἔνδ. B'M, εὔδ. 
B?V . 14 χρὴ δὲ 09. cxA. κτλ. MV 15 εἷλ. N, ei4. BMV 

c E ἀρκέει B, ἀρκέσει MV — évOsvt, « postea ss. B, ἐνϑὲν τὰν 

16 κάμπην V ut solet — $vux. B, évyx. M ΤΙΣ V 
18 post μὲν add. οὖν MV τοῖσιί(ν V) οὕτω £xzo(A γ)ήσασι(ν V) 
pro τῷ τοιούτῳ MV. ἡ om. MV 
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zov τῆς ἐχβολῆς" τοῖσι μέντοι ϑέναρσι τῆς χειρὸς χρὴ 

τὸν μὲν ἐμβάλλοντα ἐς τὸ τοῦ βραχίονος ἐξέχον τὸ 
παρὰ τὴν χαμπὴν ὀπίσω ἀπωϑεῖν, τὸν δέ τινα κάτω- 

ὃεν ἐς τὸ τοῦ ἀγκῶνος ὀξὺ ἀντωϑεῖν ἐς τὴν ἰϑυωρίην 

δά τοῦ πήχεος ῥέποντα. δύναται δὲ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ 
e τῆς ὀλισϑήσιος κἀχείνη T) κατάτασις T) πρόσϑε γε- 

γραμμένη, ὡς χρὴ κατατείνειν τὰ ὀστέα τοῦ βραχίονος 

κατεηγότα, ἐπὴν μέλλωσιν ἐπιδεῖσϑαι. ἐπὴν δὲ κατα- 

ταϑῆῇ. οὕτω χρὴ τοῖσι ϑέναρσι τὰς προσβολὰς μ᾿ dose 

10 ὥσπερ καὶ πρόσϑεν γέγραπται. 

43. Ἣν δ᾽ ἐς τοὐπίσω βραχίων ἐχπέσῃ --- ὀλιγάκις 

δὲ τοῦτο γίνεται ἐπωδυνώτατόν τε τοῦτο πάντων καὶ 

πυρετωδέστατον συνεχέων πυρετῶν καὶ ἀκρητοχόλων, 

ϑανατωδέων καὶ ὀλιγημέρων --- oi τοιοῦτοι ἐχτανύειν 

15 οὐ δύνανται. ἢν μὲν οὖν αὐτίχα παρατύχῃς. βιάζξε- 

σϑαι χρὴ ἐκτανύσαντα τὸν ἀγκῶνα καὶ αὐτομάτως £u- 

πίπτει. ἢν δέ σε φϑάσῃ πυρετήνας. οὐκ ἔτι χρὴ ἐμ- 

βάλλειν" καταχτείνειε γὰρ ἂν ἡ ὀδύνη ἀναγκαζομένου. 
ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι. οὐδὲ ἄλλο χρὴ ἄρϑρον 

20 πυρεταίνοντι ἐμβάλλειν, ἥκιστα δὲ ἀγκῶνα. 
44. Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα σίνεα κατ᾽ ἀγκῶνα ὀχλώδεα" 

τοῦτο μὲν γὰρ τὸ παχύτερον ὀστέον ἔστιν ὅτε ἐκινήϑη 

ἀπὸ τοῦ ἑτέρου, καὶ οὔτε συγχάμπτειν οὔτε κατα- 

1 ἐμβ. codd., corr. Litt. τῶν χειρῶν V 2 μὲν om. Β΄, 
ss. ΒΞ 3 ἀπωϑέειν codd. — 4 post ὀξὺ add. ἐμβάλλοντα MV 

&zo09. pro &vro9. M 5 δύνανται V τουτέῳ MV 
6 πρόσϑεν codd. 9 zoiésc9e, codd. 11 02M 12 ἐπωδυνότ. 
M δὲ ρτοτε MV. 13 πυρετωδέστερον V  Évvey. MV πυρετῶ 
B 14 ὀλιγημερέων MV — 15 εἰ... παρατύχοις MV βιάσασϑαι 

MV 16 αὐτόματον MV 18 κατατεινεΐν B, s ss. B?, κατα- 
τείνειβ V, καταχτείνειε MF HIK Erm. 19 οὐδ᾽ MV 221 ἔστι 
MV 28 τὸ pro x«l M — évyx. MV. κτανύειν B 
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τανύειν ὁμοίως δύνανται. δῆλον δὲ γίνεται ψαυόμενον 

κατὰ τὴν σύγκαμψιν τοῦ ἀγκῶνος παρὰ τὴν διασχίδα 

τῆς φλεβὸς τὴν ἄνωϑεν τοῦ μυὸς τείνουσαν. οἷσι δὲ 

τὸ τοιοῦτον. οὐχ ἔτι ῥηίδιον ἐς τὴν ἑωυτοῦ φύσιν 

ἀγαγεῖν: οὐδὲ γὰρ | ἄλλην οὐδεμίαν ῥηίδιον συμφυ- 556 

δα χοινὴν δύο ὀστέων κινηϑεῖσαν ἐς τὴν ἀρχαίην 

φύσιν ἱδρυϑῆναι. ἀλλ᾽ ἀνάγκη ὄγκον ἴσχειν τὴν διά- 

στασιν. ὡς δ᾽ ἐπιδεῖν χρὴ ἐν ἄρϑρῳ. ἐν τῇ κατὰ σφυ- 

ρὺν ἐπιδέσει εἴρηται. 
45. Ἔστιν δ᾽ οἷσιν ἀπάγνυται τοῦ πήχεος τὸ 

ὀστέον τὸ ὑποτεταγμένον τῷ βραχίονι. ὁτὲ μὲν τὸ 

χονδρῶδες αὐτοῦ. ἀφ᾽ οὗ πέφυκεν ὁ τένων ὄπισϑεν 
τοῦ βραχίονος. (ὁτὲ δὲ τὰ πρόσω κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς 

ἐχφύσιος τοῦ προσϑίου xogovoby καὶ ἐπὴν τοῦτο xi- 

νηϑῆ. πυρετῶδες καὶ καχόηϑες γίνεται" τὸ μέντοι ἄρ- 

ϑρον μένει ἐν τῇ ἑωυτοῦ χώρῃ: πᾶσα γὰρ ἡ βάσις 

αὐτοῦ ταύτῃ ὑπέχει. ἢν δὲ ἀπαγῇ ταύτῃ. ἧ ὑπερέχει 
q κεφαλὴ τοῦ βραχίονος. πλανωδέστερον τὸ ἄρϑρον 

γίνεται. ἢν παντάπασιν ἀποκαυλισϑῆῇ. ἀσυνέστερα δὲ, 

ὡς ἐν χεφαλαίῳ εἰρῆσθαι, πάντα τὰ καταγνύμενα τῶν 

1 δύναται Μ 2. ξύγκ. M, ξύμκὄ. V 5 οὐ δὲ μίην MV 

ξυμῳ. MV 6 ἀρχαίαν BV 4 ióov8. B, v ss. B?, ἰδρυνϑ'. 
cet. 8 δ᾽ del. ΒΡ ἐπιδέειν MV σφυρῶν HO ἔστι δ᾽ οἷσι 
χατήγν. MV. 11 ὑποτεταμένον MV 18 ὁτὲ δὲ... κορ. om. 
codd.; ex Oribasii epit. (Bussemaker et Daremberg IV, XVI, 6) 
desumpta intulit Litt., cf. Litt. IIT, 384 — 388 16 πασα B, 

E 
ἴσως MV TT DPA codd. ὑπέχει B, seo ss. B?, ὑπερέχει, 
cet. post ὑπ. titulus columnae: H περὶ κατήγματος κεφαλῆς 
πήχεος καὶ Pes ores BV, in summa col. διολου χατεξαγη 
ocqoridov xc B* T BS ὕταν MV ἢ ὑπερέχη, " in loco 
raso, V 18 ad ἘΝ θὲ 1. τη. τὸ μὴ κατὰ τάξιν ὄντα γινό- 
μένα ὡς ἀστέρες πλανιται B? 19 ante ἣν add. ἡ Lind. Bosq. 

20 χαταγνύμενα V, κατηγν. cet. codd. 

6 
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ὀστέων ἐστὶν ἢ οἷσι τὰ μὲν ὀστέα οὐ χατάγνυται, φλέ- 
pss δὲ καὶ νεῦρα ἐπίκαιρα ἀμφιφλᾶται. ἐν τούτοισι 

τοῖσι χωρίοισι" ἐγγυτέρω γὰρ ϑανάτου πελάξει ταῦτα 

ἢ ἐκεῖνα, ἢν ἐκπυρωϑθϑῇ συνεχεῖ πυρετῷ. ὀλίγα ye 

5 μὴν τὰ τοιαῦτα κατήγματα γίνεται. 

40. Ἔστιν δ᾽ Ov αὐτὴ ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος 

558 χατὰ τὴν ἐπίφυσιν κατάγνυται" τοῦτο δὲ δοκέον χα- 

χοσινώτατον εἶναι πολλῷ τῷ εὐηϑέστερον τῶν κατ᾽ 

ἀγκῶναι σινέων ἐστίν. 

τι. 41. Ὡς μὲν οὖν ἕχαστα τῶν ὀλισϑημάτων ἁρμόσει 
μάλιστα ἰητρεύειν. γέγραπται. καὶ ὅτι παραχρῆμα ἐμ- 

βάλλειν μάλιστα ἄρϑρον συμφέρει διὰ τὸ τάχος τῆς 

φλεγμονῆς τῶν νεύρων. καὶ γὰρ ἣν ἐχπεσόντα αὐτίκα 

ἐμπέσῃ. ὕμως φιλεῖ τὰ νεῦρα σύντασιν ποιεῖσϑαν καὶ 

κωλύειν ἐπὶ ποσὸν χρόνον τήν τε ἔχτασιν, ὕσην περ 

πέφυχε ποιεῖσθαι. τήν τὲ σύγχαμψιν. ἰητρεύευν δὲ 

μ οι 

πάντα παραπλησίως τὰ τοιαῦτα συμφέρει καὶ ὅσα ἀπά- 

γνυται καὶ ὅσα διίσταται καὶ ὅσα ὀλισϑάνει" πάντα 

γὰρ χρὴ ὀϑονίοισι πολλοῖσι χαὶ σπλήνεσι καὶ κηρωτῇ 

20 ἰητρεύειν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα κατήγματα. τὸ δὲ Gyi- e 

μα τοῦ ἀγκῶνος ἐν τούτοισι δὴ καὶ παντάπασι χρὴ 

3 χωρίοισιν MV. πελάξεινΒὨΒ 4 ξυνεχ. codd. ὄ τὰ om. B 
6 ἔστι ΜΥ 0àV ὅτε ΜΥ αὕτη MV  χατάγνυνται V 
οὕτω δὲ δοκέων MV 8 κακοσινώτερον M V πολλῷ πολλῷ 
vulg., alterum z. om. BMV τω B!, del B? et ss. τινι, τινὶ 
MV 10 ἁρμόσσει Parr. FHIK Bosq. Litt. 11 ante μάλ. 
add. ἐμβάλλειν MV, om. Β 12 Évug. MV 14 ἐνπέσει B 
ὁμοίως MV φιλέει codd. ξύντ. MV — ποιέεσθαι hic et l. 16 
codd. 15 πόσον MV 10 φιλέει pro πέφ. MV. ξύγκ. MV 

17 ταὐτὰ M, ταῦτα V pro τὰ τοιαῦτα ξυμφ. M V ὁχόσα 

MV, etiam altero ac tertio loco óx. M 17—18 putat, 
ss. B*, ἄγν. MV 19 σπλήνεσιν M 20 τ΄ ἄλλα MV 
21 δεῖ καὶ V χρὴ om. V, δεῖ pro χρὴ M 
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τοιοῦτον ποιεῖσϑαι. οἷόν περ οἷσι βραχίων ἐπεδεῖτο 

καταγεὶς καὶ πῆχυς" κοινότατον μὲν γὰρ πᾶσιν τοῖσιν 

ὀλισθήμασιν καὶ τοῖσι χινήμασιν καὶ τοῖσι κατήγμασιν 

τοῦτο τὸ σχῆμά ἔστι. κοινότατον δὲ πρὸς τὴν ἔπειτα 

διάτασιν καὶ τὸ ἐχτανύειν ἕχαστα καὶ συγκάμπτειν" 5 

ἐντεῦϑεν γὰρ ὁδοὶ ἐς ἀμφότερα παραπλήσιοι" εὐοχώ- 

τατον δὲ καὶ εὐαναληπτότατον αὐτῷ τῷ κάμνοντι τοῦτο 

τὸ σχῆμα. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις. εἶ ἄρα κρατηϑείη ὑπὸ 

τοῦ πωρώματος. εἶ μὲν ἐχτεταμένη ἣ χεὶρ χρατηϑείη. 

χρέσσων ἂν εἴη μὴ προσεοῦσα᾽ πολλῶν μὲν γὰρ ἂν τὸ 

χώλυμα εἴη. ὠφελίη δὲ ὀλίγων εἰ δ᾽ αὖ | Gvyxexau- 560 

μένη. μᾶλλον εὔχρηστος ἂν εἴη" πολλῷ δὲ εὐχρηστοτέρη. 

εἰ τὸ διὰ μέσου σχῆμα ἔχουσα πωρωϑείη [χρέσσων]. 

τὰ μὲν περὶ τοῦ σχήματος τοιαῦτα. 
48. ᾿Επιδεῖν δὲ χρὴ τήν τε ἀρχὴν τοῦ πρώτου i5 

ὀϑονίου βαλλόμενον κατὰ τὸ βλαφϑέν, ἤν τε καταγῇ 

ijv vs ἐχστῇ ἤν τὲ διαστῇ. καὶ τὰς περιβολὰς τὰς 

πρώτας κατὰ τοῦτο ποιεῖσϑαιν καὶ ἐρηρείσϑω μάλιστα 

ταύτῃ. ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν ἐπὶ ἧσσον. τὴν δὲ ἐπίδεσιν 

χοινὴν ποιεῖσϑαι χρὴ τοῦ τε πήχεος χαὶ τοῦ βραχίο- 90 

vog x«i ἐπὶ πολὺ πλέον éxóvsgov ἢ ὡς οἱ πλεῖστοι 
ποιξουσι. ὕπως ἐξείργηται ὡς μάλιστα ἀπὸ τοῦ σίνεος 

τὸ οἴδημα ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. προσπεριβαλλέσϑω δὲ καὶ 

1 ποιέεσϑαι codd. οἷσιν M 2 πᾶσι MV 3 κινή- 
μασι. . κατήγμασι M V ὅ διάστασιν MVPq. τὸ del. B? 
ἐχτανν. V V εὐανάληπτον MV 8 rovroic.coc B 10 εἴ 
pro εἴη Β. πολλῷ ΜΥ àv om. MV 11 ἤει B ὠφελείη 
MV. ὀλίγον MV. £vvx. B, ξυγκ. MV 13 εἴη pro εἶ 
MV κρέσσων BM, κρέσσον V del. Bosq. 18 τούτου MV 

ποίεε. hic et 1. 20 codd. ἐρηιρείσϑωυ M 21 πουλὺ 
MV ἑκατέρου Wb. 29 ποιέουσιν M Ox. MV ἐξαρίαται 
BMV, -ρύεται vulg., -ρύηται Lind. Bosq. Litt., ἐξέργηται Wb., 
ego ἐξείργ. 
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τὸ ὀξὺ τοῦ πήχεος, ἢν τὸ σίνος κατὰ τοῦτο ἦ ἤν τε 
μή, ἵνα μὴ τὸ οἴδημα ἐνταῦϑα περὶ αὐτὸ συλλέγηται. 

περιφεύγειν δὲ χρὴ ἐν τῇ ἐπιδέσει. ὅπως μὴ κατὰ τὴν 

καμπὴν πολλὸν τοῦ Ofovíov ἠϑροισμένον ἔσται ἐκ τῶν 

δυνατῶν" πεπιέχϑαι Ó& κατὰ τὸ σίνος ὡς μάλιστα. 

καὶ τὰ ἄλλα καταλαβέτω αὐτὸν περὶ τῆς πιέξιος καὶ 

τῆς χαλάσιος ταὐτὰ καὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους 

ἕχαστα, ὥσπερ τῶν ὀστέων τῶν χατεηγότων ἐν τῇ ἴη- 

τρείῃ πρόσϑε γέγραπται" καὶ αἱ μετεπιδέσιες διὰ τρί- 

οτῆς ἔστωσαν" χαλᾶν δὲ δοχείτω τῇ τρίτῃ. ὥσπερ καὶ 

e 

562TÓr&' xal νάρϑηκας προσπεριβάλ λειν ἐν τῷ ixveou£vo 

1 

2 

χρόνῳ --- οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τρόπου x«l τοῖσι τὰ ὀστέα 
κατεηγόσι xci τοῖσι μή. ἢν μὴ καὶ πυρεταίνῃ —, ὡς 

χαλαρωτάτους δὲ τοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ βραχίονος κατα- 

τεταγμένους. τοὺς δὲ ἀπὸ τοῦ πήχεος ἀνειμένους" 

ἔστωσαν δὲ μὴ παχέες oi νάρϑηκες" ἀναγκαῖον δὲ καὶ 
ἀνίσους αὐτοὺς εἶναι ἀλλήλοισι, παραλλάσσειν δὲ παρ᾽ 
ἀλλήλους. T ἂν συμφέρῃ τεχμαιρόμενον πρὸς τὴν 

σύγκαμψιν. ἀτὰρ καὶ τῶν σπληνῶν τὴν πρόσϑεσιν 

τοιαύτην χρὴ ποιεῖσϑαι. ὥσπερ xci τῶν ναρϑήκων 

εἰρηται. ὀγχηροτέρους ὃὲ ὀλίγῳ κατὰ τὸ σίνος προσ- 

τίϑεσϑαι. τοὺς δὲ χρόνους τοὺς ἀπὸ τῆς φλεγμονῆς 

τεχμαίρεσϑαι χαὶ ἀπὸ τῶν πρόσϑε γεγραμμένων. 

σι 

o 

1 vs c. pro τὸ c. Β civ. M ut solet 2. μὴ post ἵνα om. 
MV αὐτὰ MV ξυλ. MV 3 0x V 4 πολλῶ MV  4j&'ovo. 
M 6 τὰ ἄλλα om. B!, add. B? i. m. 7 'ταῦτα codd., ταὐτὰ 
interpunctione sublata Litt. 9 πρόσϑε ΜΒ΄, v ss. B?, -v cet. 

10 δοκεέζω MV — 11 ixvevouévo MV 18 καὶ ante zvo. 
om. MV 14—185 κατατεταγμ. vulg. Litt. Pq., -τεταμ. codd. 
Erm. 15 ανημένους B, κειμένους MV 11 παραλλήλους V 

18 ἢ  Évug. codd. 19 ξύγκ. BM 20 zoiés. codd. 
21—22 προστιϑέναι MV 22 τοὺς δὲ χρόνους... .. γεγραμμένων 
om. B 23 πρόσϑεν V τέλος τοῦ περὶ ἄκμων ᾿πποκράτους 



ΠΕΡῚ APOP9N EMBOAH2. 

1. "Quov δὲ ἄρϑρον ἕνα τρόπον οἶδα ὀλισϑάνον, IV 78 L. 

τὸν ἐς τὴν μασχάλην" ἄνω δὲ οὐδέπω εἶδον οὐδὲ ἐς 
τὸ ἔξω" οὐ μέντοι διισχυριείω γε. εἰ ὀλίσϑοι ἂν ἢ οὔ. 

καίπερ ἔχων περὶ αὐτοῦ ὅ τι λέγω. ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐς 5 

τοὔμπροσϑεν οὐδέπω ὕπωπα.,. 0 τι ἐδοξέν μοι ὠλισϑη- 

κέναι. τοῖσι μέντοι ἴητροῖσι δοκεῖ κάρτα ἐς τοῦὔμ- 

προσϑὲν ὀλισϑάνειν, καὶ μάλιστα ἐξαπατῶνται ἐν τού- 

τοις. ὧν ἂν φϑίσις καταλάβῃ τὰς σάρκας τὰς περὶ τὸ 
ἄρϑρον rs χαὶ τὸν βραχίονα" φαίνεται γὰρ τοῖσι τοι- 10 

ούτοισι παντάπασιν ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐξέχουσα 

ἐς τοὔμπροσϑεν. καὶ ἔγωγέ ποτὲ τὸ τοιοῦτον οὐ φὰς 

ἐχπεπτωκέναι ἤκουσα φλαύρως ὑπό τὲ τῶν ἰητρῶν 

1 in titulo ante περὶ add. Ἱπποκράτους BMV ἐμβ. BV, 
om. M 2 ante 'Quov titulum περὶ óuov et i. m. add.: γνή- 
σιον ὡς Γαληνός qqcov: τοῦτο δὲ καὶ τὸ περὶ ἀγμῶν ὁ αὐτός φησι 
ὅτι τῇ τῶν στερεῶν φύσει ὃ Ἱπποκράτης ἀνετέϑηκεν ΜΝ ολισϑα- 
ψνοντὰ τὸν Αγ. 3 οὐδέπω (δὲ punctis circumdatum) B, oozo 
I'Ap. οὐδέποτε V 4 τὸν ἔξω I' post μέντοι add. ye ser- 
vato ys altero VI' διισχυρισω (alt. c punctis cireumscriptum) B, 
-ριεύω M, -ρεύω V, óu(alterum v a man. 3 in γ85.) σχυριεῶξ I, 
διισχυρισείω codd. regii ap. Foes., ἰσχυρίξω Gal. in cit. VII 448 

ἔγωγε ibid. et N — ante ys ss. ἐγώ B? εἰξ I' ὀλισϑάνοι M. 
5 καίτοι I' (αι man. 3 in ras), Gal. 1. 1. αὐτῶν unum exemplar 
exhibuisse dicit Gal. l.l. ἀτὰρ... τοιόνδε (p. 112, 4) om. I' 

οὐδὲ MV 6 τὸ dux. MV ἔδοξέ MV 6—' ὀλ. BM 
ἴ ἴατρ. Β δοκέει codd. 8 ὀλισϑαίν. M?V ἐξαπατέονται B 

8—9 τούτοισιν MV [10 ante τοῖσι add. ἐν vulg., om. BMV 
10—11 τοιουτέοισι, B 12 ἐγὼ δέ pro x. ἔγωγε MV ad o? 

φὰς 1. m. καὶ μὴ εἰπὼν B — 13 ad gà. 1. m. κακῶς B* (íoevg. V 
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ὑπό τὲ τῶν δημοτέων διὰ τοῦτο TO πρῆγμα᾽ ἐδόκεον 
' 2 - 3 , ^ e ^N ΡΣ 2 , 

γὰρ αὐτοῖσιν ἠγνοηκέξναι μοῦνος, οἱ δὲ ἄλλοι éyvoxé- 

80 v«t, καὶ οὐκ ἠδυνάμην αὐτοὺς ἀνα νῶσαι. εἶ μὴ μόγις, 

ὅτι τόδ᾽ ἐστὶ τοιόνδε᾽ εἴ τις τοῦ βραχίονος ψιλώσειε 

s μὲν τῶν σαρχῶν τὴν ἐπωμίδα. ψιλώσειε δὲ ἧ ὃ μῦς 

ἀνατείνει. ψιλώσειε δὲ τὸν τένοντα τὸν κατὰ τὴν μα- 

σχάλην καὶ τὴν κληῖδα πρὸς τὸ στῆϑος ἔχοντα, φαί- 
3 1)! e ^ - , EA 

γοιτ ὧν ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐς τοὔμπροσϑεν 

ἐξέχουσα ἰσχυρῶς. καίπερ οὐκ ἐχπεπτωκυῖα᾽ πέφυκεν 

10 γὰρ ἐς τοὔμπροσϑεν προπετὴς ἣἧ κεφαλὴ τοῦ βραχίο- 
P! * EA 3 , M , N Ej 

vog' τὸ δὲ ἄλλο ὀστέον τοῦ βραχίονος ἐς τὸ ἔξω καμ- 

πύλον. ὁμιλεῖ δὲ ὃ βραχίων τῷ κοίλῳ τῆς ὠμοπλάτης 

πλάγιος. ὅταν παρὰ τὰς πλευρὰς ἐν ναμάσ νον UR 

ὅταν μέντοι ἐς τοὔμπροσϑεν ἐχτανυσϑῇ ἡ σύμπασα 

is χείρ. τότε ἡ χεφαλὴ τοῦ βραχίονος κατὰ τὴν ἴξιν τῆς 

ὠμοπλάτης τῷ xo(Ao γίνεται, καὶ οὐκ ἔτι ἐξέχευν ἐς 

τοὔμπροσϑεν φαίνεται. περὶ οὗ οὖν ὃ λόγος, οὐδέπω 

εἶδον οὐδ᾽ ἐς τοὔμπροσϑεν ἐχπεσόν᾽ οὐ μὴν ἰσχυριξίω 

y& οὐδὲ περὶ τούτου. εἰ μὴ ἐχπέσοι ἂν οὕτως ἢ οὔ. 

1 ad δημ. i τη. ἰδιωταίων B? 2 αὐτοῖσι(ν M 
3 μόλις MV 4 ὅτι om. B', ss. B? ἥτις vov βραχίονος ψι- 
Ao|e:g: εἶεν δὲ ἡ ὃ μυς Γ' b ἢ pro E B 6 φιλώσειν I 

7 vs καὶ κλίδα sine articulo I' κληίδα V ἔχ. om. I' 
—8 φαίνοιτο MV 8 ἡ om. B!, ss. ΒΞ τοῦ flo. ἡ κεφ. sig IP 

9 ἐχπεπτωκυῖαν Β πέφυκε MV, msq.... καμπύλον om. I 
11 δ᾽ MV  11—12 καμπῦλον Β 12 ὁμιλεῖ I, -λέη B, -λέει 
MV κὔλω B, τὸ κοῖλον V 13 πλαγίως Gal. in cit. XVIII, 2, 
341, mico 7 e Ὁ τ erasum) ὁπότε Gal. ibid. τετομ. Β, 
παρα Ss. B? £y BM, εἴη V, 1 ut saepius pro 7 I' post ἢ add. 
sí D, del. mm alt. 14 εἰς I' ut solet ἐχτανυϑῆ Β ξύμπ. 
codd. x κατ᾽ ἴξ. D, i&. B, ἴξ. ut solet. V, i. m. εὐϑυωρ B* 

τὸ τῶν zulBp B, ss. B?, τοῦ κοίλου MV, τῷ κοίλῳ I' ,vulg. 
Gal. οὐϊκετ᾽ I ἐξέχει, v postea adscr. MV 17 φαίνεται 
I' zsgQl .. . ye&ygonp. (113, 7) om. I 18 οὐδὲ M, ovvs V 
ἰσχυριεύω ΒΜΥ͂ 



ΠΕΡῚ APOPO9N EMBOAHX 1. 2 112 

ὅταν οὖν ἐχπέσῃ ὃ βραχίων ἐς τὴν μασχάλην, ἅτε πολ- 

λοῖς ἐχπίπτοντος. πολλοὶ ἐπίστανται ἐμβάλλειν" εὐ- 

παίδευτον δ᾽ ἐστὶ τὸ εἰδέναι πάντας τοὺς τρόπους 

ὕὅσοισιν οἱ ἰητροὶ ἐμβάλλουσιν καὶ ὡς ἄν τις αὐτοῖσι 

τοῖσι τρόποισι τούτοισι κάλλιστα χρῷτο" χρῆσϑαι δὲ 

χρὴ τῷ κρατίστῳ τῶν τρόπων, ἢν τὴν ἰσχυροτάτην 

ἀνάγκην δρᾷς κράτιστος δὲ ὃ ὕστατος γεγραψόμενος. 

2. Οἷσι μὲν οὖν πυκνὰ ἐχπίπτει ὦμος. ἱκανοὶ ὡς 
ἐπὶ τὸ | πολὺ αὐτοὶ σφίσιν αὐτοῖσιν ἐμβάλλειν εἰσίν" 
3 ÀJ - δ , »! ' , 3 M 

ἐνθέντες yàg τῆς ἑτέρης χειρὸς τοὺς χονδύλους ἐς τὴν 
2 3 , x v x M ^ 

μασχάλην. ἀναγκάξουσιν ἄνω τὸ (gügov, τὸν δὲ 

ἀγκῶνα παράγουσι παρὰ τὸ στῆϑος. τὸν αὐτὸν δὲ 

τρόπον τοῦτον καὶ ἰητρὸς ἂν ἐμβάλλοι. εἰ αὐτὸς μὲν 

ὑπὸ τὴν μασχάλην ἐσωτέρω τοῦ ἄρϑρου τοῦ ἐχπεπτω- 

κότος ὑποτείνας τοὺς δαχτύλους ἀπαναγκάζοι ἀπὸ τῶν 

πλευρέων ἐμβαλὼν τὴν ἑωυτοῦ κεφαλὴν ἐς τὸ ἀκρώ- 

Utov, ἀντερείσιος εἵνεχα. τοῖσι δὲ γούνασι παρὰ τὸν 

ἀγκῶνα ἐς τὸν βραχίονα ἐμβαλὼν ἀντωϑέοι πρὸς τὰς 

πλευράς --- συμφέρει δὲ καρτερὰς τὰς χεῖρας ἔχειν 

1. 2 πολλοῖσιν ΜΥ͂ 8 δὲ MV post τρόπ. add. τῶν 
ἐμβολέων Ap. 4 ὕσοις MV οἱ οἵη. M ἐμβάλλουσι M V 
ὡσὰν V 5 roig ro. MV ἄν τις post xcAA. 1iterant BM V 
oig ἴητ. £u. καὶ ὡς αὐτοῖς τοῖς τρόποις τούτοις κάλλ. ἄν τις 
χρέοιτο Àp. χρέεσϑαι codd. 1 δὰ ἀνάγκην i. m. βίαν b? 
ἐὰν ὁ ὦμος πυκνὰ ἐκπίπτει M i. m. sup. 8 ὅσοισι MV 
πυκινὰ I' εἶ μ. ο. π. ἐκπίπτοι Ap. ὦμος om. I'Ap. 9 πλεῖ- 
στον pro πολὺ MV πολοι I' αὐτοῖσι Μ', -y M? εἰσί M 
ἐπὶ m. αὐτοὶ ἑαυτοῖς εἶσιν ἐμβ. Ap. 10 δακτύλους pro κονδ. V 

12 post παράγ. add. ἀεὶ ΑΡ. 18 καὶ om. B ὃ ante ἐ. om. 
ΒΜ, add. cet. εἰρηται ὅσαν pro imr. ἂν I' ἐμβάλοι ΓΜ 
15 ὑποβάλλοι pro 9zor. Ap. ἀναγκάξοι V ἀπαναγκάξων I 
post ἅπαν. add. δὲ Ap. ὑπὸ, corr. &. Γ' 16 ἐμβάλλ. M V, 
ἐπιβάλλων Ap. χεῖρα pro κεφ. Ap. ἐπὶ pro ἐς Ap. 17 &vre- 
osíc., et in raso loco Μ ἕνεκα MI' τοῖσι δὲ τοις I' δὲ ἕν. 
τοις δετῶ ἄνω παρὰ Ap. 18 ἐς om. Ap. ἐμβάλλων V Ap. 

19 $Évug. MV κρατ. MV Ap. 

HriPPocnaATEs II. 8 

82 
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τὸν ἐμβάλλοντα —, ἢ εἰ αὐτὸς μὲν τῇσι χερσὶ καὶ τῇ 
κεφαλῇ οὕτω ποιοίη. ἕτερος δέ τις τὸν ἀγκῶνα παρά- 

you, παρὰ τὸ στῆϑος. ἔστι δὲ ἐμβολὴ ὥμου καὶ ἐς 

τοὐπίσω ὑπερβάλλοντα τὸν πῆχυν ἐπὶ τὴν ῥάχιν, 
ἔπειτα τῇ μὲν ἑτέρῃ χειρὶ ἀνακλᾶν ἐς τὸ ἄνω τοῦ 

ἀγκῶνος ἐχόμενον. τῇ δὲ ἑτέρῃ παρὰ τὸ ἄρϑρον ὄπι- 

σϑεν ἐρείδειν. αὕτη ἡ ἐμβολὴ καὶ ἡ πρόσϑεν εἰρη- 

μένη. οὐ κατὰ φύσιν ἐοῦσαι, ὅμως ἀμφισφάλλουσαι τὸ 

ἄρϑοον ἀναγχάζξουσιν ἐμπίπτειν. 

9. Οἱ δὲ τῇ πτέρνῃ πειρώμενοι ἐμβάλλειν ἐγγύς τι 

τοῦ κατὰ φύσιν ἀναγχάζουσιν. χρὴ δὲ τὸν μὲν ἄν- 

ϑρῶώπον χαμαὶ κατακλῖναι ὕπτιον. τὸν δὲ ἐμβάλλοντα 

χαμαὶ ἵζεσθαι ἐφ᾽ ὁπότερα ἂν τὸ ἄρϑρον ἐχπεπτώκῃ. 
ἔπειτα λαβόμενον τῇσι χερσὶ τῇσι ἑωυτοῦ τῆς χειρὸς 

τῆς σιναρῆς κατατείνειν αὐτήν, τὴν δὲ πτέρνην ἐς 

τὴν μασχάλην ἐμβάλλοντα ἀντωϑεῖν, τῇ μὲν δεξιῇ ἐς 
τὴν δεξιήν. τῇ δὲ ἀριστερῇ ἐς τὴν ἀριστερήν. δεῖ δὲ 

ἐς τὸ χοῖλον τῆς μασχάλης ἐνθεῖναι στρογγύλον τι 

1 & 5 B, ἡ mut. in εἰ B?, ἡ αὐτὸς (om. εὖ I, ἢ om. Ap. 
2 ποιξίη BI' ἄλλος pro ἕτερος M V Ap. 9. 8 παράγοιτο 

Ap. 3 ἐστιν DI' δ᾽ MV ἐμβολῆς Ap. 4 ὑπερβάλλοντας I' 

5 εἰς BI' 6 δ᾽ MV 7 ἐῤξιδην B, ss. B?, ἐνεριδειν 
D 8 ὁμοίως ΓΤ ἀμφιβάλλ. MVI, ἀμφισφαλουσαι B!, περι- 
σφαλουσαι, i. m. B?, περισφάλλεται Gal. p. 821, ἀναγκάζουσι M 

ἐμβολὴ ὥμου sig τὸ ὀπίσω tit. 1. m. sup. M 10 οἱ δὲ τὰς 
ἐμβολὰς ἐρρωμένως ἐμβ. εἰωϑότες εὐθέως καταναγκάζουσι. χρὴ 
γὰρ τόν τε &v9. χ. κατατεῖναι $. Ap. ἡ pro τε I' 11 ἀναγκά- 
tovc. ΜΥ͂ 12 τόν τε Ap. 18 ἑκάτερα Ap. εφεκαπεραὰ τὸ ἄ. 
D ἐκπεπτώχει V Ap. 14 Aefousvoc 1 τῇσι y. v. tor. 
om. I' τῇσι ovr. om. Ap., τῆσιν ἑ. MV, v add. IM^ 58 
σιν. i. m. κακόμενον καὶ βεβλάμενον B* 15 αὐτησ I' om. 
Ap. τῇ δὲ πτέρνῃ MVAp. πτέρναν I' 16 ἐμβ.. ἐμ add. 
M? ἀντωϑέειν BMN, -siv EHK δεξιην pro δεξιῇ D 
17 τὴν yu. δεξιὴν sig v. Ó., τὴν δὲ ἀριστερὴν sig v. &. Gal. ap. 
Cocchium, Chir. vet. p. 138 — ó'&gior. V 
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éveguóccov: ἐπιτηδειόταται δὲ αἱ πάνυ σμικραὶ σφαῖς- 
N οὗ 3 - , c, 

ραν xci σκληραί. οἷαι ἔκ πολλῶν σχυτέων ῥάπτον- 

ται ἣν γὰρ μή τι τοιοῦτον ἐγκέηται. οὐ δύναται ἡ 

πτέρνη ἱκνεῖσϑαι πρὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος" 

χατατεινομένης γὰρ τῆς χειρὸς κοιλαίνεται T μασχάλη" 
e N , e » M ΕΝ - , 

οἱ γὰρ τένοντες oi ἔνϑεν xci ἔνϑεν τῆς μασχάλης 
3 ΄ ΄ 2^ N , TEN [4 ἀντισφίγγοντες ἐναντίοι εἰσίν. χρὴ δέ τινα ἐπὶ ϑάτερα 

τοῦ κατατεινομένου χαϑήμενον κατέχειν κατὰ τὸν ὑγιᾶ 

ὦμον. ὡς μὴ περιέλχηται τὸ σῶμα τῆς χειρὸς τῆς σι- 

ναρῆς ἐπὶ ϑάτερα τεινομένης" ἔπειτα ἱμάντος μαλϑα.- 
κοῦ πλάτος ἔχοντος ix«vóv, ὅταν ἡ σφαῖρα ἐντεϑῇ 

ἐς τὴν μασχάλην. περὶ τὴν σφαῖραν περιβεβλημένου 

τοῦ ἱμάντος x«l χατέχοντος. λαβόμενον ἀμφοτέρων 

τῶν ἀρχέων τοῦ ἱμάντος ἀντικατατείνειν᾽ τινὰ ὑπὲρ 

κεφαλῆς τοῦ κατατεινομένου χαϑήμενον τῷ ποδὶ προσ- 

βάντα πρὸς τοῦ ἀχρωμίου τὸ ὀστέον. ἡ δὲ σφαῖρα 

ὡς ἐσωτάτω καὶ ὡς μάλιστα πρὸς τῶν πλευρέων κεί- 

σϑὼ καὶ μὴ ὑπὸ τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος. 
4. Ἔστιν δὲ xci ἄλλη ἐμβολή, ὡς κατωμίζουσιν ἐς 

0gfóv' μέξω μέντοι χρὴ εἶναι τὸν κατωμίξοντα. δια- 

1 ἐναρμοστον B!, mut. in -ττ- B?, -ἄρμοσον I, -όσων Ap., 
-μόττον M V, -co- Gal.ib. ἐπιτηδειότατον M V Gal. ib., ἐπιτη- 
διοταται I' αἱ om. I' Gal. ib. μικραὶ M 1. 9 σμικρεσσφαι- 
ραις ὄχληραις I' πάνυ αἱ μικκαὶ σφ. αἱ 6x4. Ap. 2. καὶ om. 
Gal. ib. οἷον Ap., οἷον αἱ I' ἐκ τῶν πολλ. cx. BMAp.I' τῶν 
om. V ἐκ τῶν ποικίλων 6x. Wb. collata elossa Hesychii: πάλλα" 
σφαῖρα £x ποικίλων ναμάτων (1. δερμάτων) πεποιημένη. σφαιρα 
δερματινει 1. τη. ΒΞ πολλαὶ ἐκ τῶν σκυτέων vulg. 8 ἢν... βραχίο- 
vog(l18)om.I' ἐκ. ΒΜΥ 4 πτέρνα D ἱκνέε. codd., εἰσελϑεῖν 
i τη. ΒΞ 7 ἀντιτείνοντες pro ἄντισφ. Υ ἐναντίοι expunxit et 
αἴτιοι sS. Β΄ εἰσί MV 9. ὑγιέα codd. — 10 ἐμ. ut solet V 
11 síigV 12 σφαίρην MV 18 τοῦ ἱμάντος del. Wb. ἀμφοτε- 
ρέων MV 14 ἀρχῶν MV  16cr0o0r£ov M σφαίρη ΜΥ 11 πλευρῶν 
B 18 ὑπὸ τὴν κεφαλὴν B, ἐπὶ τῇ κεφαλῆ MV Ap. ἐμβολὴ κατω- 
μίξοντος tit. i.m. M 19 ἔστι MV I" ὥσπερ Ap. κατωμίξουσι(ν 
M 20 ὀρϑξόν M κατωμιζουσιν εἰς ἄνθρωπον DI' μέζω ... 

g* 

15 

20^ 



86 

| 

1 

σι 

e 

e 

116 ΠΕΡῚ APOPS9N EMBOAHJX 4. 5 

λαβόντα δὲ τὴν χεῖρα ὑποϑεῖναι τὸν ὦμον τὸν ἑωυτοῦ 
ὑπὸ τὴν μασχάλην ὀξύν, κἄπειτα ὑποστρέψαι ὡς ἂν 

ἐνίζηται ἕδρῃ, οὕτω στοχασάμενον ὅπως ἀμφὶ τὸν 

ὦμον τὸν ἑωυτοῦ κρεμάσαι τὸν ἄνϑρωπον κατὰ τὴν 
, z ars x δ " e , νον, - 

μασχάλην᾽ αὐτὸς δὲ ἑωυτὸν ὑψηλότερον ἐπὶ τοῦτον 

τὸν ὦμον ποιείτω ἢ ἐπὶ τὸν ἕτερον" τοῦ δὲ χρεμα- 

μένου τὸν βραχίονα πρὸς τὸ ἑωυτοῦ στῆϑος προσ- 

αναγκαξέτω ὡς μάλιστα᾽ ἕν τούτῳ δὲ τῷ σχήματι 
4 4 

προσανασειέτω, ὅταν μετεωρίσῃ τὸν ἄνϑρωπον, ὡς ἀν- 
, »1 M - 3 - 3 , ^ 

τιρρέπῃ τὸ ἄλλο σῶμα αὐτῷ ἀντίον τοῦ βραχίονος 

τοῦ χατεχομένου" ἢν δὲ ἄγαν κοῦφος ἢ ὥνϑρωπος, 

καὶ προσεχχρεμασϑήτω ὄπισϑεν χοῦφος παῖς. αὗται 

ὃὲ αἱ ἐμβολαὶ πᾶσαι κατὰ παλαίστρην εὔχρηστοί εἰσιν, 

ὅτι οὐδὲν ἀλλοίων ἀρμένων δέονται ἐπεσενεχϑῆναι" 

χρήσαιτο δ᾽ ἄν τις καὶ ἄλλοϑι. 

D. dràg καὶ οἱ περὶ τὰ ὕπερα ἀναγκάζοντες ἐγγύς 

τι τοῦ κατὰ φύσιν ἐμβάλλουσι" χρὴ δὲ τὸ μὲν ὕπε- 

ρον κατειλίχϑαι ταινίῃ --- ἧσσον γὰρ ἂν ὑπολισϑά- 
νον —, ὑπηναγκάσϑανι δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων καὶ 

ἄλλοϑι (c. 4 extr.) om. I' μεῖζον B, μείξω cet. εἶναι χρὴ MV 
p. 115, 20 — 116, 1 διαβάλλοντα B 9 κἄπειτ᾽ M ἐπιστρ. 

BMV, ózocvo. cet. codd. ἀρ. ὑποστροφήν Gal. 9. 8 ὥσπερ 
ἵἴζεται Àp 3 ὅκ. codd. ὅπως δὲ ἀμφὶ Ap. 4 κρεμᾶι Ap. 

5 τε Ap. 6 zoisÉro codd. πρὸς τῷ ἑ. στ. 1. m. B! 
δὲ om. Ap. 9 ἀνασειέτω Ap. ὁκόταν MV μετεωρήσει B 

ἀντιρρέποι MV — 10 ἘΝ ον ss. B* 11 Ey; MV — 12 xol om. 
M ante ὄπ. add. τις MV Ap. 18 δὲ οπι. ἀρ εἰσι Μ 14 ἀλο- 
λίων ὀργαμενων Ap. ἁρμ. M £z. B, ἐπεισ. cet. — 16 ὅπερ pro 

ἀτὰρ Τ' oi in raso l M ὑπξἕρ B, α ss. B? περιαναγκ. Gal. 
ib. . 16. 17 ἐγγύς τι τοῦ om. Ap. et quaedam antigrapha Gal. 

17 ἐμβάλλουσιν I' χρὴ ... χεῖρας (p. 117,9) om. ΓΤ τὸ μὲν 
ss. ΒΡ 18 κατειλῆχϑαι M post ταινίῃ add. τινὶ μαλϑακῇ MV, 
om. B', ss. B? κατειληχϑαι τινί" ἧσσον Ap. 18. 19 ὀλισϑ.. 
Ap. 19 ὑπηναγκᾶσϑαι B 
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τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος" καὶ ἢν μὲν βραχὺ ἢ τὸ 

ὕπερον. χαϑῆσϑαι χρὴ τὸν ἄνϑρωπον ἐπί τινος. ὡς 

μόλις | τὸν βραχίονα περιβάλλειν δύνηται περὶ τὸ 

ὕπερον μάλιστα δὲ ἔστω μακρότερον τὸ ὑπεροειδές. 

ὡς ἂν ὥνϑροωπος ἑστεὼς σμικροῦ δέῃ κρεμᾶσϑαι ἀμφὶ 

τῷ ξύλῳ. κἄπειτα ὁ μὲν βραχίων καὶ ὁ πῆχυς παρα- 
τεταμένος παρὰ τὸ ὕπερον ἔστω. τὸ δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα τοῦ 

σώματος καταναγκαξέτω τις περιβάλλων κατὰ τὸν αὐ- 

χένα παρὰ τὴν χληῖδα τὰς χεῖρας. αὕτη ἡ ἐμβολὴ 

κατὰ φύσιν ἐπιεικέως ἐστὶν καὶ ἐμβάλλειν δύναται. ἣν 

χρηστῶς σκευάσωνται αὐτήν. 

0. ᾿“τὰρ καὶ ἡ διὰ τοῦ κλιμακίου ἑτέρη τις τοιαύτη 

χαὶ ἔτι βελτίων. ὅτι ἀσφαλεστέρως ἂν τὸ σῶμα τὸ μὲν 
τῇ, τὸ δὲ τῇ ἀντισηκωϑείη μετεωρισϑέν᾽ περὶ γὰρ τὸ 

ὑπεροειδὲς ὁ ὦμος ἢν καὶ καταπεπήγῃ. περισφάλλε- 
σϑαι κίνδυνος τὸ σῶμα ἢ τῇ ἢ τῇ χρὴ μέντοι καὶ 

ἐπὶ τῷ κλιμακτῆρι ἐπιδεδέσϑαι τι ἄνωϑεν στρογγύλον 

ἐναρμόσσον ἐς τὸ χοῖλον τῆς μασχάλης. ὃ προσδια- 

1 ἔῃ MV, ἡ om. Β', 7 ss. B? 2 ὕπεροον B!, corr. B? 
4 ἐς τὸ pro ἔστω V — ὕπερον pro ózsoosióig MV — 5 ὦὥνϑρ. B, 
ó praefixit B? ἑἕ(έ V)ersog ὁ ἄνϑ. MV, ἔσται ὡς «vog Ap. 
xo. uix. 9. MV. qux. codd. δέοι V κρέμασϑαι M — κρέμηται u. 
δεῖν Ap. 6 τὸ ξύλω B, τὸ ξύλον V 7 δὲ ΜΥ 8 περ- 
βαλλων M!, mut. in περιβαλὼν M?, περιβαλὼν V περὶ τ. c. 
περὶ τ. xÀ. Àp. 9 ante παρὰ ss. καὶ B? αὐτὴ Γ᾽ [10 ἐπιει- 
xoc BI, ss. μετρίως B?, ἵκανως i. m. B?, ἐπιεικέξων Υ ἐστὶ MV 
δύνανται Ap. καὶ iuf. — αὐτὴν om. D' 11 ad γρηστῶς 
1. τη. καλῶς B? αὐτὴν om. Ap. 12 κατὰ pro διὰ Ap. 18 εἰ 
τι βελτιω Τ'ὶ ὅτι... τῇ ἢ τῇ om. I' ἀσφαλέστερον πᾶν τὸ σ. 
τ. p. τεινηται- T. ὃ. ἀντισηκώσει, p. Ap. 14 ἀντισηκωϑῆ Β 
15 ὅμως pro ὁ ὦμ. BV Ap., ὃ ὅμως M XOT EET Y, Ur in raso 
1. M 15. 16 περισφάλεσϑαι Β 16 τὸ c. xi»à. MV Tv τῇ 
qv τῇ B!, corr. B? cv. c. x. εἴη si vv Ap. 17 ad xut. add. 
τοῦ πλαγίου ἐν τῇ κλίμακι ξύλου i. m. B? στρογγυλον τι ἄν. 1. 
στρ. ἄν. ἐναρμόσων Ap. 18 ad verba ὃ... τὴν add. ἀντὶ 
τοῦ ὕπως i.m. B!M, ὅπως διαναγκάσης Ap., ὁποσδιαναγκασει Y? 
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ναγκάσει τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐς τὴν φύσιν 

ἀπιέναι. 

1. Κρατίστη μέντοι πασέων τῶν ἐμβολέων ἡ rOL- 

(0s: ξύλον χρὴ εἶναι πλάτος μὲν ὡς πενταδάκχτυλον 
ἢ τετραδάχτυλον τὸ ἐπίπαν, πάχος δὲ ὡς διδάχτυλον 

ἢ καὶ λεπτότερον, μῆκος δὲ δίπηχυ ἢ ὀλίγῳ ἔλασσον" 
ἔστω δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα τὸ ἄκρον περιφερὲς καὶ στενότα- 

τον ταύτῃ καὶ λεπτότατον" ἄμβην δὲ ἐχέτω σμικρὸν | 

ὑπερέχουσαν ἐπὶ τῷ ὑστάτῳ τοῦ περιφερέος ἐπὶ τῷ 
μέρει μὴ τῷ πρὸς τὰς πλευράς, ἀλλὰ τῷ πρὸς τὴν 

κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἔχοντι. ὡς ὑφαρμόσειεν τῇ 

μασχόλῃ παρὰ τὰς πλευρὰς ὑπὸ τὴν χεφαλὴν τοῦ 

βοαχίονος ὑποτιϑέμενον. ὀθϑονίῳ δὲ ἢ ταινίῃ μαλ- 

ϑακῇ καταχεχολλήσϑω xgov τὸ ξύλον. ὕπως προῦσ- 

ηνέστερον ἧ. ἔπειτα χρὴ ὑπώσαντα τὴν κεφαλὴν τοῦ 

ξύλου ὑπὸ τὴν μασχάλην ὡς ἐσωτάτω μεσηγὺ τῶν 

πλευρέων καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, τὴν δὲ ὅλην 

χεῖρα πρὸς τὸ ξύλον κατατείναντα προσχαταδῆσαι κατά 

τὲ τὸν βραχίονα κατά τὲ τὸν πῆχυν κατά τὲ τὸν καρ- 

πὸν τῆς χειρός, ὡς ἀτρεμῇ ὅτι μάλιστα. περὶ παντὸς 
δὲ χρὴ ποιεῖσθαι, ὅπως τὸ ἄκρον τοῦ ξύλου ὡς ἐσω- 
τάτω τῆς μασχάλης ἔσται. ὑπερβεβηκὸς τὴν κεφαλὴν 

3 τρόπος Ἀράτιστος ἐμβολῆς ὦὥμου in tit. M ad xodr. i. m. 
ἰσχυρει ΒΞ τῶν om. MV ἡ om.I' 4 ξύλον.... βραχίονος 
(119, 1) om. ἘΣ 6 ἢ alt. om. B ἢ x«i 04. VÀp. 7 à MV 

τὸ om. Ap. 8 yix. MV Ap. 9 ὑπερέχουσα Ap. ἐσχάτῳ 
Ap. £v pro altero ἐπὶ MV Ap. 11 ὑφαρμύση ἐν v. cod. Voss. 
Wb., -σειε V 13 ὑποτιϑέμενος M, -uívmg V 13. 14 post 
ucA9. add. ἁπλῇ Ap. 14 ἄκρην MV ἄκρωϑεν vo ξυλω Ap. 

ὅκ. MV 15 g om. B!, ss. B?, £p MV — 16 ὑπὸ τ. p. om. 
Ap. 17 δὲ om. ἀρ. ὅλην corr. ex αλλην Β 18 κατατεί- 
vovrc Ap. 20 ante ἀτρ. add. àv MV, om. BAp.  &rosuég 
codd. ὅτι om. Ap. μάλ. δὲ m. m. χρὴ x. Àp. 21 ποιέε. 
codd. ὅκ. MV 
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τοῦ βραχίονος. ἔπειτα χρὴ μεσηγὺ δύο στύλων στρω- 

τῆρα πλάγιον εὖ προσδῆσαι. ἔπειτα ὑπερενεγκεῖν τὴν 

χεῖρα σὺν τῷ ξύλῳ ὑπὲρ τοῦ στρωτῆρος, ὡς ἡ μὲν 

χεὶρ ἐπὶ ϑάτερα ἧ. ἐπὶ ϑάτερα δὲ τὸ σῶμα, κατὰ δὲ 
τὴν μασχάλην ὁ στρωτήρ᾽ ἔπειτα ἐπὶ μὲν ϑάτερα τὴν 
χεῖρα καταναγχάξειν σὺν τῷ ξύλῳ περὶ τὸν στρωτῆρα, 

ἐπὶ ϑάτερα δὲ τὸ ἄλλο σῶμα. ὕψος δὲ ἔχων Ó στρω- 
τὴρ προσδεδέσϑω., ὥστε μετέωρον τὸ ἄλλο σῶμα εἶναι 

ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ποδῶν. οὗτος ὃ τρόπος παρὰ πολὺ 
κράτιστος ἐμβολῆς ὥμου᾽ δικαιότατα μὲν γὰρ μοχλξεύει. 

ἣν μοῦνον ἐσωτέρω ἧ τὸ ξύλον τῆς χεφαλῆς τοῦ βρα- 

χίονος᾽ δικαιόταται δὲ ci ἀντιρροπαί.  ἀσφαλέες δὲ 

τῷ ὀστέῳ τοῦ βραχίονος. τὰ μὲν οὖν νεαρὰ ἐμπίπτει 
ϑᾶσσον ἢ ὡς ἄν τις οἴοιτο. πρὶν ἢ καὶ κατατετάσϑαι 
δοχεῖν᾽ ἀτὰρ καὶ τὰ παλαιὰ μούνη αὕτη τῶν ἐμβολέων 

οἵη τε ἐμβιβάσαι. ἣν μὴ ἤδη ὑπὸ χρόνου σὰρξ μὲν 

ἐπεληλύϑῃ ἐπὶ τὴν κοτύλην, ἡ δὲ κεφαλὴ τοῦ βραχί- 

ονος ἤδη τρίβον ἑωυτῇ πεποιημένη ἢ ἐν τῷ χωρίῳ, 

ἵνα ἐξεκλίϑη" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐμβάλλειν ἄν μοι δοκέοι 

1 μέσηγι Ll' δύο, v in raso 1. M ad στρωτ. add. i. m. 
δοκίδα B? στωτ. ut solet V 2 τι pro εὖ I' καὶ ἔπ. Ap. 

ἔπειτα... δοκεῖν (l 15) om. Γ 3 ξὺν MV ὅκως MV 
4 & MV 5 κἄπειτα MV, καὶ ἔ. Ap. 6 ξὺν MV πρὸς 
pro περὶ B 7 0 MV 9 ἄκρον V, ἐπάκρον M ἐπ᾽ &. τ. 
z. om. ἀρ. παραπολὺ M 10 ad κράτ. i. m. add. ἰσχυρος B* 

δικαιότατα, extr. « in raso l M μοχλεύειν Β Ap. 
v del. B? 11 μόνον MV ἐσωτέρη V ἔῃ MV, ἦν Ap. 
12 ἀσφαλες δὲ vro οστεον Ap. 183—14 ἐμπ. τε ϑάσον ὡς Ap. 

14 πρὶν... δοκ. om. Áp. ἢ om. B!, ss. B? xoi om. 
MY κατετάσϑαι B 15 δοκέειν codd. παλλ. B μόνον 
Ap. ἐμβολέων, éin raso L, M 16 7 μη ἤδ᾽ ὑπο Τ' 
11 χεφαλὴν pro xor. DL ἢν δὲ κεφ. Ρα. 18 ἑωυτὴν Β ἔῃ 
ΜΥ͂, ἡ DL ἣν δ᾽ proive I' 19 οὐ μὴν... σκευάσαντα (120,5) 
om. J' γὰρ pro ἂν codd. Ap., scripsi ἂν (post γὰρ add. ἂν 
expunctum N) δοκέοι B, -ἕει rel. 

10 
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x«i οὕτω πεπαλαιωμένον ἔχπτωμα βραχίονος" τί γὰρ 

ἂν διχκαίη μόχλευσις οὐχὶ χκινήσειεν; μένειν μέντοι οὐχ 

ἄν μοι δοκέοι κατὰ χώρην, ἀλλ᾽ ὀλισϑάνοι ἂν £g τὸ 

ἔϑος. τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ καὶ περὶ κλιμακτῆρα κατα- 

ναγκάξειν τοῦτον τὸν τρόπον σχευάσαντα. πάνυ μὴν 

ἱκανῶς ἔχει καὶ περὶ ἕδος μέγα Θεσσαλικὸν ἀναγχά- 

ἕξειν. ἢν νεαρὸν ἡ τὸ ὀλίσϑημα" ἐσκευάσϑαι μέντοι 
^ M , er e bL , Aj ^ ΡΒ. 

χρὴ τὸ ξύλον οὕτως. ὥσπερ εἴρηται, ἀτὰρ τὸν ἄνϑρω- 

zov χαϑίσαι πλάγιον ἐπὶ τῷ δίφρῳ, ἔπειτα τὸν βρα- 
4 4 

χίονα σὺν τῷ ξύλῳ ὑπερβάλλειν ὑπὲρ τοῦ ἀνακλισμοῦ,. 

καὶ ἐπὶ μὲν ϑάτερα τὸ σῶμα καταναγχάξειν. ἐπὶ 9d- 
M ^ ΄ * - , * 9 7^ x 

τερα δὲ τὸν βραχίονα σὺν τῷ ξύλῳ. τὸ αὐτὸ δὲ 

ποιεῖν καὶ ὑπὲρ δίκλειδος ϑύρης ἀναγκάξειν. | χρῆσϑαι 

δὲ χρὴ αἰεὶ τούτοισι. ἃ ἂν τύχῃ παρεόντα. 
8. Εἰδέναι μὲν οὖν χρὴ ὅτι φύσιες φυσίων μέγα 

διαφέρουσιν ἐς τὸ δηιδίως ἐμπίπτειν τὰ ἐκπίπτοντα" 

διενέγκαι μὲν γὰρ ἄν τι καὶ χοτύλη κοτύλης. ἡ μὲν 

εὐυπέρβατος ἐοῦσα, ἡ δὲ καὶ ἧσσον" πλεῖστον δὲ δια- 

1 ἐχπτ. om. Ap. post fo. add. βραχίονα M V, βραχίονα᾽ 
pro τὸς Ap. 2 οὐ κιν. Ap. p. V, οὐκ ὀνήσειεν p. 24 Schóne -- 

3 δακεῖν V,-ég Ap. p. 7, -oisev p. 24 ὀλισϑαίνειν ΜΥ͂ ὡς pro 
ἐς M 4 ἔϑξξος Μ ὀλισϑάνειν εἰς τὸ ἔσω p. 1, εἰς τὸ ἐκτός p. 34. 
Ap. ποιέει codd. ὅ πᾶν οὐ μὴν Ap. 6 μέγα £0. MVI'Ap. 

ad ἔδος add. δίφρος ϑελιος ανακι 1. m. D?, ϑρόνου σχῆμα 
ἣν 1 ϑετταλιον vz|DB? super ἔδος 55. καϑεδρη M? Σ᾿ϑεσσαλονικὸν 
V τῷὺὃν (pro ἢν) νεαρὸν τῶ ὀλήσϑημα Ap. ἡ νεαρον & Τ' 
iy ΜΥ ἐσκευάσϑαι ... παρεόντα (l.14) om. I' μὲν γὰρ pro 
μέντοι Ap. 8 οὕτως om. MV 9 Eure B, χἄπειτα MV 
10 ὑπερβαλέειν M V, λ in raso 1. V 11 ἐπὶ δὲ 9. MV 
12 τὸ δὲ αὐτὸ Gal. 18 ποιέει MV, -εἶ Ap. ἐπὶ δίκλειδος Gal., 

δίκλιδος MV  $voev i. m. ΒΞ χρέε. MV 14 δεῖ pro χρὴ 
M, ante δεῖ adscr. δὲ M? χρὴ αἰεὶ om. V τούτοισιν 
M (v add. Μῦν 16 διαφέρουσι(ν ) M — ad ómió i. m. ἐλα- 
φρύτερον B? 17 διενέγκοι MV διενέγκαι ... συντεταμ. 
ἴθ 2)» Ora. Τ' 18 εὖ ὑ MV καὶ om. MV 
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φέρει x«l τῶν νεύρων ὃ σύνδεσμος. τοῖσι uiv émi- 
δόσιας ἔχων. τοῖσι δὲ συντεταμένος. καὶ γὰρ ἡ ὑγρότης 

τοῖσιν ἀνθρώποισι γίνεται 1| ἐκ τῶν ἄρϑρων διὰ τῶν 

νεύρων τὴν ἀπάρτησιν, ἢν χαλαρά ve ἦ φύσει καὶ τὰς 

ἐπιτάσιας εὐφόρως φέρῃ. συχνοὺς γὰρ ἄν τις ἴδοι ot 

οὕτως ὑγροί εἶσι. ὥστε. ὅταν ἐθέλωσι. τότε αὐτοῖσι 

τὰ ἄρϑροα ἐξίσταται ἀνωδύνως καὶ χαϑίσταται. δια- 

φέρει μέντοι τι καὶ σχέσις τοῦ σώματος" τοῖσι μὲν 

γὰρ εὖ ἔχουσι τὸ γυῖον καὶ σεσαρκωμένοισι, ἐκπίπτει 

τε ἧσσον ἐμπίπτει τὲ χαλεπώτερον" ὅταν δὲ αὐτοὶ 

σφέων αὐτῶν λεπτότεροι καὶ ἀσαρκότεροι ξωσι, τότε 
ἐχπίπτει τε μᾶλλον ἐμπίπτει τε ῥῆιον. σημεῖον δὲ ὅτι 
ταῦϑ' οὕτως ἔχει καὶ τόδε᾽ τοῖσι γὰρ βουσὶ τότε ἐκ- 
πίπτουσιν μᾶλλον οἱ μηροὶ ἐκ τῆς κοτύλης. ἡνίκα ἂν 

αὐτοὶ σφέων αὐτῶν λεπτότεροι ἔωσι" γίνονται δὲ 

βόες λεπτότατοι τοῦ χειμῶνος τελευτῶντος" τότε οὖν 

1 x«l post διαφ. om. Ap. ἔνδεσμος Ap. 2 ξυντ. MV, 
συνδεδεμένος Ap. 3 τοῖσι BI' ἀνϑρώποισιν M γίγν. ΒΓ 

ἢ pro ἡ MV, ἡ om. N!, διὰ pro ἡ ἐκ I, ἐπὶ pro ἐκ 
Erm. 4 ἀἁπάρτισιν MV, ἀπάρϑρησιν I' &moxosueciw i. m. 
pa ἣν Τ' χαλαρή B ἔη MV — 5 ἐπιτάσιας B, mut. in -δόσιας 
B? ἡ φυσικὴη ἐπίτασις Ap. p. 8, ἡ φύσει καὶ ἔπιτ. Ap. p. 26 
φέρει ΒΓ συχνοὺς τὴς καϑίέστ. om. Γ᾽ 6 οὗτος M, o ss. 
M? εἰσιν MV ὡς ὅταν B, ὥστε ὅπ. MV Ap. ἐϑέλωσι.... ἄρ- 
ὅρα om. Ap. p. 8, τότε. . . ἄρϑρα om. Ap. p. 26 Sch. T καὶ 
καϑ. om. VAp. p. 26 post xe. iterat &voó. M Ap. p. 8 
8 v; om. I' ἕξις Ap. τοῦ I', om. BMVApy. 9 γύον 
V καὶ y. καὶ esc. Àp. p. 26 σωμαίτος Ὁ) μερος. μέλος 1. m. B 

σεσαρκωμένοισιν (v ddd M?MV 10 prius rs om. Ap. 
T£ ἧσσον ἐμπ. om. Ap. p. 26 δὲ om. Ap. p. 8 11 σφῶν 
BMV, σφέων N (ex em.) Litt. σφῶν ἑαυτῶν Ap. p. 8, eg. om. 
p. 26 “λεπτοὶ καὶ ἄσαρκον Ap. καὶ και &c. I' ἀσαρκώ. ΒΓ 

12. prius τε om. Ap.  ó&ov codd., ἐτυμότερον εὐχερεστερον 
i m. B? σημήϊον MV ut solent σημεῖον .. . καταμεμαΐῦ). 
(122, 3) om. Γ' 18 ταῦτα MV περὶ τῶν βοῶν i.m. MV 
ἐμπίπτουσι (μ in ras. M) MV 14 oi u. τότε ἐχπ. (μᾶλλ. om.) 
Ap. p. 26 15 σφῶν BMV, σφέων Litt. ex Par. N (ex em) M 

ἑωυτῶν pro σφ. αὖ. Ap. p. 26 λεπτότατοι M V Ap. p. 26 

96 
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καὶ ἐξαρϑρέουσι μάλιστα. εἰ δή τι καὶ τοιοῦτο δεῖ ἐν 

ἰητρικῇ γράψαι" [δεῖ δέ" χαλῶς γὰρ Ὅμηρος καταμε- 
μάϑηκε ὅτι πάντων τῶν προβάτων βόες μάλιστα ἀτο- 

νέουσι ταύτην τὴν ὥρην καὶ βοῶν οἱ ἀρόται., ὅτι τὸν 
5 χειμῶνα ἐργάξονται. τούτοισι τοίνυν καὶ ἐκχπίπτει 

μάλιστα οὗτοι γὰρ μάλιστα λεπτύνονται. τὰ μὲν γὰρ 

ἄλλα πρόβατα δύναται βραχεῖαν τὴν ποίην βόσκεσϑαι. 

βοῦς δὲ οὐ μάλα, πρὶν βαϑεῖα γένηται" τοῖσι μὲν γὰρ 

ἄλλοισι ἐστὶ λεπτὴ μὲν T προβολὴ τοῦ χείλεος, λεπτὴ 
10 0$ ἡ ἄνω γνάϑος. fol δὲ παχεῖα μὲν ἡ προβολὴ τοῦ 

1 

χείλεος. παχεῖα δὲ καὶ ἀμβλεῖα ἡ ἄνω γνάϑος" διὰ 

ταῦτα ὑποβάλλειν ὑπὸ τὰς βραχείας ποίας οὐ δύναται. 

τά τὲ αὖ μώνυχα. ἅτε ἀμφόδοντα ἐόντα, δύναται μὲν 
σαρχάζειν, δύναται δὲ ὑπὸ τὴν βραχεῖαν ποίην ὑπο- 

, ' , , M e - [4 - 

βάλλειν τοὺς ὀδόντας, xci ἥδεται τῇ τοιαύτῃ μᾶλλον 

ἢ τῇ βαϑείῃ" καὶ γὰρ τὸ ἐπίπαν ἀμείνων καὶ στε- 
, ς - - ' ' 

ρεωτέρη ἡ βραχεῖα ποίη τῆς βαϑείης, ποτὶ καὶ πρὶν 

σ' 

1 ἐξαρϑρευ- B δὶ B!, mut. in δὲ B?, δεῖ V pro δὴ τοιου- 
τὠώδη V 2 δεῖ δέ: del. Wb. ὄμηρος in summa columna add. 
M καταμεμαϑήκηνι M, -κει vulg., -μάϑηκε Erm. 3 πάντα 
và τετράποδα i.m. B? ϑρεμμάτων pro zoof. MV ante βόες add. 
καὶ V πονεῦυσι B, ἀτονέουσι Ι΄, ss. B?, πονέουσι MV 4 καὶ 
Bócv ... οὐ δύναται (l. 12) om. Τ' 5 ὅτι τοῖς ἀσάρκοις μᾶλλον 
τὸ ἐκπίπτειν καὶ ἐμπίπτειν 1. m. M 7 βοσκήματα pro προβ. 
MV δύνανται B βραχειην B περὶ βοῶν tit. M 8 βαϑεί) 
B 9 ἄλλοισιν (v add. M) MV ἔστι V uiv om. MV 
προσβ. hic et 1. 10 B 10 παχείη bis B, -síe V 11 &u- 
βλη(α) B, α add. B?, -εἰα V 19 βραχίας B πόας V 
δυναΐται M, δύνανται V 18 &uóov. pro αὖ μι I' ad μών. 
adscr. μονονυχὰ i. m. B? post μών. add. τῶν ξώων MV 
ἀμφώδ. BMI' τὰ ἄνωϑεν καὶ κάτω ὀδοντισμένα i. m. sup. 
B? τὲ ante ἐόντα add. I' δύνανται ΒΤ 14 ad σαρκ. adscr. 
δάχνειν τὰ χείλη i. m. B? δύνανται B, δύνανανται I' βρα- 
χείην B, -εἰαν V, -ἰὴην Τ' 15 καὶ ἥδ. --- σεσαρκ. (p. 123, 14) 
om.I' 16 ἢ Β 11 ἡ 55. Β5 βραχείη Β, -εἰα V βαϑείας M 

πόη M ποτὶ Litt. e Gal. comm. 3, XVIII, A 497 (cf. infr. c. 41 
in), ὅτι codd., ἔτι Wb., ὅτι κ. πρ. ἐκκαρπεῖ ἡ βαϑεῖα Erm. 
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ἑἐκκαρπεῖν τὴν βαϊϑεῖαν. διὰ τοῦτο οὖν ἐποίησεν τάδε 98 

τὰ ἔπη" 

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυϑε βουσὶν ἕλιξιν. 

ὅτι ἀσμενωτάτη αὐτοῖσιν ἡ βαϑεῖα ποίη φαίνεται. 

ἀτὰρ καὶ ἄλλως βοῦς χαλαρὸν φύσει τὸ ἄρϑρον τοῦτο 5 
ἔχει μᾶλλον τῶν ἄλλων ξῴων καὶ διὰ τοῦτο εἰλίπους 

ἐστὶν μᾶλλον τῶν ἄλλων ξῴων., καὶ μάλιστα ὅταν 
λεπτὸς καὶ γέρων ἢ. διὰ ταῦτα πάντα καὶ ἐχπίπτει 

βοὶ μάλιστα. πλείω δὲ γέγραπται περὶ αὐτοῦ. ὅτι 
πάντων τῶν προειρημένων ταῦτα μαρτύριά ἐστιν. περὶ 10 
οὗ οὖν ὁ λόγος. ὅτι τοῖσι ἀσάρχοισι μᾶλλον ἐχπίπτει 

x«i ϑᾶσσον ἐμπίπτει ἢ τοῖσι σεσαρκωμένοισι. καὶ ἣἧσ- 

σον ἐπιφλεγμαίνει τοῖσι ὑγροῖσι καὶ τοῖσιν ἀσάρκοισιν 
ἢ τοῖσι σχληροῖσι καὶ σεσαρχωμένοισι καὶ ἧσσόν γε 

δέδεται ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον: ἀτὰρ καὶ si μύξα i 
πλείων ὑπείη τοῦ μετρίου μὴ σὺν φλεγμονῇ. καὶ οὕ- 

τως ἂν ὀλισϑηρὸν εἴη" μυξωδέστερα δὲ τὸ ἐπίπαν τὰ 
ἄρϑρα τοῖσι ἀσάρχοισιν ἢ τοῖσι σεσαρκωμένοισί ἐστι" 

καὶ γὰρ αὗται «i σάρκες τῶν μὴ ἀπὸ τέχνης ὀρϑῆς 

1 βαϑείην B, -εἰαν V ταῦτα B, τοῦτ᾽ Μ, διατοῦτ᾽ 
Υ ἐποίησε V 8 ἤλυϑεν M ἔλ. V Versus in nostris Ho- 
meri editionibus non exstat 4 ante αὖτ. add. τοῖσιν MV 

E αὐτοῖσι M βαϑείη BV πο(ίη in ras. 1) M 5 ἄλλως" 
M βοῦς adscr. M? ἄρϑον M 6 καὶ om. MV ante zi. 
add. καὶ MV εἱλίπουν codd., -zovg Erm. T7 ἐστὶ MV 
8 λεπτὸν MV — γηραλέον MV. ἔῃ MV. iux. M 9 αὐτέου B 

10 ἐστι MV 11 ὅτι B, om. cet. τοῖσιν V ἀσάρποις 
B 12 σεσαρχκωμένοις B 18 τοῖσιν ὕ. x. τοῖσιν &. V τοῖσι 
&ecoxowi(» M?) BM 414 σκχληρεῖσι B, σκελίφροισι MV, σκλη- 
eoic, i. m. M τε pro ye I' 18 ἀτὰρ. ... σεσαρκ. ἐστι. om. T' 

ad ἀτὰρ adser. ἐπειαλλατὶ i.m. B? — 15. 16 ἡ πλέω μύξα 9. B 
εἰ E, Erm,, 7 cet. 16 ξυμφλ. M ξυμφλεγμονήν B, ξυμφλεγο- 

μένη V 11 τοὐπίπαν MV 18 τοῖσιν (v M?) MV ἀσάρκοισι 
M, v add. M? σεσαρκωμένοισιν (v M?) ΜΥ͂ 19 óo8. om. Μ', 
adscr. i. m. M? 
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λελιμαγχημένων, αἱ τῶν λεπτῶν, μυξωδέστεραί εἶσιν ἢ 
er ; «i τῶν παχέων. 

Οἷσι μέντοι σὺν φλεγμονῇ μύξα ὑπογίνεται, ἡ 

φλεγμονὴ δήσασα ἔχει τὸ ἄρϑρον" διὰ τοῦτο οὐ μάλα 

5 ἐχπίπτει τὰ ὑπόμυξα, ἐχπίπτοντα ἄν, εἰ μή τι ἢ πλέον 
^ ἢ τόσον φλεγμονῆς ὑπεγίνετο. 

100 . Οἷσι μὲν οὖν [ὕτ]ἂν ἐμπέσῃ τὸ ἄρϑρον καὶ 

μὴ Eo τὰ περιέχοντα χρῆσϑαί τε ἀνωδύ- 

voe αὐτίκα δύνωνται TQ ὥμῳ. οὗτοι μὲν οὐδὲν 

10 νομίζουσιν σφᾶς αὐτοὺς ἔτι δεῖν ἐπιμελεῖσθαι" ἰητροῦ 

1 

pv ἔστι καταμαντεύσασϑαι τῶν τοιούτων" τοῖσι TOL- 

ούτοισι γὰρ ἐχπίπτει καὶ αὖτις μᾶλλον ἢ οἷσιν ἂν 
ἐπιφλεγμήνῃ τὰ νεῦρα. τοῦτο κατὰ πάντα τὰ ἄρϑρα 

οὕτως ἔχει. καὶ μάλιστα κατ᾽ ὦμον xci κατὰ γόνυ" 
μάλιστα γὰρ οὖν ὀλισϑάνει ταῦτα. οἷσι δ᾽ ἂν ἐπιφλεγ- σι 

μήνῃ, οὐ δύνανταν χρῆσϑαι τῷ ὥμῳ᾽ κωλύει γὰρ ἡ 
ὀδύνη καὶ ἣ σύντασις τῆς φλεγμονῆς. τοὺς οὖν τοι- 

ούτους χρὴ ἰᾶσϑαι τῇ κηρωτῇ καὶ τοῖσι σπλήνεσι καὶ 

1 λελειμαγχημ. B'I, mut. in -ucyyornusvov B , λελιμαζημ. 
M, λελιμαμχημ. V αἱ v. λεπτ. Erm. ut scholion eiecit 2 αἱ 
om. BI' 3 ola... ἀνὲν (pg. 125, 9) om. I' ὅσοισι MV 

ξὺμ M, ξὺν cet. ἐπιγ. V, ὑπογείνηται Β 5 fum. Erm. ex 
Par. N'! — sí gj del. Bs μὲν pro μὴ Erm. 5 SS AV. 
6 /oztoyeivovro B, ὑπεγίνετο M, ὑπεγένετο V περὶ μὴ φλεγμαι- 
νόντων ὥμων in calce columnae M 7 ὅταν codd. ἂν iam 
Latt. proposuit, Οἷσι Ju ὁ. ὅταν ἐ. τι &., μὴ ἐπιφλεγμαΐνξι Litt. 
in textu, ὅσοι u. o., ὅταν ἑ. v. &. καὶ u. ἐ. Erm., idem τὲ post 
qo. del. 9. δύναται B, -ανταῖι, cet., -ὠνται Wb. αὖτ. t. ὦ. ὃ. 
MV οὐδὲ B 10 ἔτι δειν B! mut. in ἐπιδεῖν B? νομίξουσι 
δεῖν ἑωυτῶν ἐπιμ. MV, ve. δεῖν ἑωυτῶν ἐπιμελέεσϑιαι 1. m. B? 
11 τοιουτέων Β 12 xol αὖτις bis Β', mut. τ in 9 B? ἢ ss. 
B? οἷσι M 15 ante o4. add. καὶ MV ὀλισϑαίν. ut saepius M 

οἷς B post ἐπιφᾶ. add. τὰ νεῦρα M V — 16 δύνάται M, v ss. 
M? χρέε. MV 17 ξύντ. codd. 18 ἰᾶσϑαι B, iij. cet. 
i. yo. MV τῇ οὖ τοῖσι om. MV σπλήνοισι V 
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ὀϑονίοισι πολλοῖσι ἐπιδέοντα. ὑποτιϑέναι δ᾽ ἐς τὴν 

μασχάλην εἴριον μαλϑακὸν καϑαρὸν συνελίσσοντα, ἔκ- 

πλήρωμα τοῦ κοίλου ποιέοντα. ἵνα ἀντιστήριγμα μὲν 

τῇ ἐπιδέσει ἧ, ἀνακωχῇ δὲ τὸ ἄρϑρον᾽ τὸν δὲ βρα- 

χίονα χρὴ ἐς τὸ ἄνω ῥέποντα ἴσχειν τὰ πλεῖστα᾽ οὕτω 5 

γὰρ ἂν ἑκαστάτω εἴη τοῦ χωρίου, ἐς ὃ ὥλισϑεν ἡ κε- 

φαλὴ τοῦ ὥμου. xor δὲ ὅταν ἐπιδήσῃς τὸν ὦμον, 
ἔπειτα προσκαταδεῖν τὸν βραχίονα πρὸς τὰς πλευρὰς 

ταινίῃ τινὶ κύκλῳ περὶ τὸ σῶμα περιβάλλοντα. χρὴ 
- δὲ καὶ ἀνατρίβειν τὸν ὦμον ἡσυχαίως καὶ λιπαρῶς" τ 

πολλῶν δὲ ἔμπειρον εἶναι δεῖ τὸν ἰητρόν, ἀτὰρ καὶ 

ἀνατρίψιος᾽ ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος οὐ τὠυτὸ | 

ἀποβαίνει" καὶ γὰρ ἂν δήσειεν ἄρϑρον ἀνάτριψις χα- 102 

λαρώτερον ἐὸν τοῦ καιροῦ x«i λύσειεν ἄρϑρον σκλη- 

ρότερον τοῦ καιροῦ ἐόν ἀλλὰ διοριεῖται περὶ ἀνατρί- 15 

ψιος ἐν ἄλλω λόγῳ: τὸν δὲ οὖν τοιοῦτον ὦμον ucA- 

ϑακῇσι συμφέρει τῇσι χερσὶν ἀνατρίβειν καὶ ἄλλως 

πρηέως᾽ τὸ δ᾽ ἄρϑρον διακινεῖν μὴ βίῃ. ἀλλὰ τοσοῦτον, 

ὅσον ἀνωδύνως κινῆσαι. καϑίσταται δὲ πάντα, τὰ μὲν 

ἐν πλέονι χρόνῳ. τὰ δ᾽ ἐν ἐλάσσονι. 20 

1 πολλοῖσιν MV ἐπιτιϑ. V 2 εἰρίον MV ξυνειλίσσοντα 
aUo 9 ἀντιστήρισμα B 4 ἔῃ ΜΥ͂ ἀνακωχέῃ codd., scripsi 
-χῇ; ἀναπιέξει, i. m. ΒΞ δὲ om. M, ss. M? 5 -σύσχειν B!, 
corr. B. 6 supra £x. ss. πορρωτάτω B? ante ἕκ. add. οἴη 
M, οἴη V (ein Par. C) post εἴη rasusl. in M χώρου V εἰσὸν 
Bi mut. in εἰσ ὃ B? 9 κύχλω wi V 10 ἡσυχέως BI, 
ἡσύχως MV, -χαίως H?, Litt. λιπαρῶς εν βρέχει i. m. B? 
11 πολλῶν... πρηέως d. 18) om.I' δεῖ εἶναι Μ ἰατ. M post 
ἀτὰρ add. δὴ v 19 αὐτέου Β có) τῶ B, τὸ αὐτὸ MV 
18. 14 y. v. x. . MV 15 διορεῖται B, διώρισται Gal. comm. 

16 δ΄ οὖν MV 16. 17 μαλϑακῆισί τε χερσὶ Évug. ἀνατρ. 
MV 18 δὲ ΜΥΓ διακινέειν B μὴ διακ. τῇ B. V 19 κινή- 
σεται M V, κινησε Τὶ καϑίσταται ... ἐλάσσ. om. Γ' 20 ἐν 
in raso 1. M πλείονι MV δὲ MV ἐπ᾿ B 
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10. Itwóoxsw δὲ εἰ ἐκπέπτωκεν ὃ βραχίων τοισί- 

δὲ χρὴ τοῖσι σημείοισι" τοῦτο μέν, ἐπειδὴ δίκαιον 

ἔχουσι τὸ σῶμα οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰ 

σκέλεα, παραδείγματι χρῆσϑαι δεῖ τῷ ὑγιεῖ πρὸς τὸ 

μὴ ὑγιὲς καὶ τῷ μὴ ὑγιεῖ πρὸς τὸ ὑγιές. μὴ τὰ ἀλλό- 
τρια ἄρϑρα καϑορῶντα — -ἄλλοι γὰρ ἄλλων μᾶλλον 
μι , 3 ^ ^ 2 -— - , 

ξξαρϑροι πεφύκασι --. ἀλλὰ τὰ αὐτοῦ τοῦ κάμνοντος. 

ἣν ἀνόμοιον 7 τὸ ὑγιὲς τῷ κάμνοντι. καὶ τοῦτο εἴ. 

ρηται μὲν ὀρϑῶς. παρασύνεσιν δὲ ἔχει πάνυ πολλὴν 

διὰ τὰ τοιαῦτα. χαὶ οὐκ ἀρκεῖ μοῦνον λόγῳ εἰδέναι 

ταύτην τὴν τέχνην. ἀλλὰ καὶ ὁμιλίῃ ὁμιλεῖν" πολλοὶ 

γὰρ ὑπὸ ὀδύνης ἢ καὶ ὑπὸ ἀλλοίης προφάσιος οὐκ 
H , , c M x e 9 , ἐξεστεώτων αὐτοῖσι τῶν ἄρϑρων Oucog οὐ δύνανται | 

104 ἐς τὰ ὅμοια σχήματα καϑεστάναι, ἐς οἷάπερ τὸ ὑγιηρὸν 

15 

20 

σῶμα σχηματίξεται" προσσυνιέναι μὲν οὖν καὶ ἐννοεῖν 

x«i τὸ τοιόνδε σχῆμα χρή. ἀτὰρ τοῦτο μὲν ἐν τῇ 

μασχάλῃ ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος φαίνεται ἐγκειμένη 

πολλῷ μᾶλλον τοῦ ἐκπεπτωκχότος ἢ τοῦ ὑγιέος. τοῦτο 

δὲ ἄνωθεν κατὰ τὴν ἐπωμίδα κοῖλον φαίνεται τὸ χω- 

Qíov' καὶ τὸ τοῦ ἀκρωμίου ὀστέον ἔξοχον φαίνεται. 

1 τοῖσι δὲ BM V, τοῖσδε I'Ap. 2 τούτοις Ap. 8 ἔχου- 
σιν I' 4 χρέε- MV δεῖ om. MV, gon pro δεῖ Ap. 4.5 cà 

μὴ ᾽ 
ὑγιεῖ. πρ. τῷ ὑγιεῖ τὸ μὴ ὑγιὲς (τὸ ὑγιὲς V) προ. τὸ μὴ ὑγιὲς MV 

μὴ post τὸ om. Ap. τὸ μὴ ..* πρὸς om.I' καὶ τῷ... ὑγιὲς 
om. BAp. μήτ᾽ pro μὴ τὰ MY, μήτ᾽ D 8 ἄλλως pro ἄλλων 
μᾶλλ. “ἌΡ. V πεφύκασιν VM eA Lis καμν. om. I τὰ om. ἀρ. 

8 4 om. B, ἔῃ MV τῷ μὴ ὑγιεῖ pro τῷ κάμν. Ap. 9 παραξ. 
MV' 10 διὰ... óuiA. om. I' ἀρκέει codd. 11 τὴν τ. ταύτην 
M, τ. τοιαύτην v. V. ὁμιλέην B, -ἕειν cet. 12 alterum ὑπὸ om. 
V, ὑπ᾿ M αλλοιησι B, ex em. I' 18 ἐστεώτων V αὐτέοισι B 

14 καϑιστάναι BMI' oicZzso M ὑγιαῖνον MV — 15 προσξ. 
MV zooccvviévot . . . κάτω χωρίον (127, 1) om. I' δὲ δεῖ pro 
μὲν MV 16 χρὴ om. V τοῦτο uiv B et Ap., xol pro τ. p. 
rel. 18 post μᾶλλ. add. ἡ Erm. 19 ἐπωμίς tt. M 20 καὶ 
τοῦ &. τὸ ὁ. Ap. ἀκρωμί 1. m. M ἔξοχ. B Ap., ἐξέχον rel. 
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ἅτε ὑποδεδυχκότος τοῦ ἄρϑρου ἐς τὸ κάτω χωρίον. 

παρασύνεσιν μὴν καὶ év τούτῳ ἔχει τινά, ἀλλὰ ὕστε- 

ρον περὶ αὐτοῦ γεγράψεται" ἄξιον γὰρ γραφῆς ἐστιν. 

τοῦτο δὲ τοῦ ἐχκπεπτωκότος Ó ἀγκὼν φαίνεται ἀφε- 

στεὼς μᾶλλον ἀπὸ τῶν πλευρέων ἢ τοῦ ἑτέρου. εἰ s 
μέντοι τις προσαναγκάζοι. προσάγεται μέν. ἐπιπόνως 

δέ. τοῦτο δέ. ἄνω τὴν χεῖρα ἄραι εὐθεῖαν παρὰ τὸ 

οὖς ἐχτεταμένου τοῦ ἀγκῶνος οὐ μάλα δύνανται. ὡς 
b e € 2$ v 2 P M c , ᾽ὔ τὴν ὑγιᾶ. οὐδὲ παράγειν ἔνϑα καὶ ἔνϑα ὁμοίως. τά 

τε οὖν σημεῖα ταῦτά ἐστιν ὥμου ἐχπεπτωκότος. αἵ τὲ τὸ 

ἐμβολαὶ αἱ γεγραμμέναι αἴ τε ἰητρεῖαι αὗται. 
2 , M x , € M ? , ll. ᾿Επάξιον ὃδὲ τὸ μάϑημα, ὡς χρὴ ἰητρεύειν 

τοὺς πυκνὰ ἐκπίπτοντας ὥμους" πολλοὶ μὲν γὰρ ἤδη 
9 , 3 , M , M 14 ij ἀγωνίης ἐκωλύϑησαν διὰ ταύτην τὴν συμφορήν. τὰ 

ἄλλα ἀξιόχρεοι ἐόντες. πολλοὶ δὲ ἐν πολέμοις ἀχρεῖοι 15 
3 , M , ' , ^ 24 

ἐγένοντο καὶ διεφϑάρησαν διὰ ταύτην τὴν συμφορήν. 

ἅμα δὲ ἐπάξιον διὰ τόδε. ὅτι οὐδένα οἶδα ὀρϑῶς ἴη- 
y 2 A M v 2. $^ , , ' N τρεύοντα. ἀλλὰ τοὺς μὲν οὐδ᾽ ἐγχειρέοντας. τοὺς δὲ 

τἀναντία τοῦ συμφέροντος φρονέοντάς τε καὶ ποιέον- 
τας. συχνοὶ γὰρ ἤδη ἰητροὶ | ἔκαυσαν ὥμους ἐκπί- 106 

1 κάτω τοῦ χωρίου ) MV ὑποδεδωπκοτος τοῦ κατωχωριου 
Ap. post ὑποδ. add. ἤδη Gal. in citat. De plac. Hipp. et Plat. 
Iw. Müller 756 ^ 2 παροξ. M, παραξ. V μὲν Ap.I' ἔχειν Ap. 

dAAk τς ἐστὶν om.D dA MV ἃ αὐτέου B γέγραπται Ap. 
ἐστι M V Ap. 4 τοῦ δὲ (τοῦτο om.) ἐκπ. Ap. ὅ εἰ μέν- 

TOL .. . ἐπίπ. δὲ om. 1" 6 ἐπίπονος B μὲν om. Ap. ἐπιπ. 
δὲ τούτω ἄνω Ap. 1 ἀεῖραι Ap. εὐθϑίαν ΒΓ 8 μᾶλλον 
pro μάλα Ap. ὥσπερ M V Ap. 9 τῇ MV ὑγιεαν I, ὕγειξα Ap., 
ὑγιέα cet. οὐδὲ... αὗται om. I7 11 ἔνγεγρ. Ap. 13 zoi- 
Aoi .. . ἐκπίπτει (p. 128, 11) om. Γ 14 ξυμφορὰν M, fous. 
hic et l. 16 codd. 15 ὄντες M πολεμικοῖσι(ν V) MY 
ἀχρήιοι MV, &yoío B, ἀχρεῖοι. i. m. -ήϊοι IN 17 τ BMV, 
δὲ ss. B? τοῦτο pro τόδε MV 18 οὐδὲ MV — é»y. B 
19 Évug. codd. φρονοῦντας V 20 πῶς δεῖ καίειν τοὺς ἐκ- 
πίπτοντας ὥμους in tit. M 
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πτοντὰας κατά ve τὴν ἐπωμίδα κατά τε τοὔμπροσϑεν. 1j 

ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐξογκεῖ. κατά τὲ τοὔπισϑεν 

ὀλίγον τῆς ἐπωμίδος. αὗται οὖν αἱ καύσιες, εἰ μὲν 
ἐς τὸ ἄνω ἐξέπιπτεν ὃ βραχίων ἢ ἐς τοὔμπροσϑεν ἢ 
ἐς τοὔπισϑεν, ὀρθῶς ἂν ἔκαιον" νῦν δὲ δή, ὅτε ἐς τὸ 

κάτω ἐχπίπτει. ἐκβάλλουσιν αὗται αἱ καύσιες μᾶλλον 

ἢ κωλύουσιν" ἀποκλείουσι γὰρ τῆς ἄνω εὐρυχωρίης 

τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. χρὴ δὲ ὧδε καίειν ταῦτα" 

ἀπολαμβάνοντα τοῖσι δαχτύλοισι κατὰ τὴν μασχάλην 

τὸ δέρμα ἀφελκύσαι κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἴξιν μάλιστα, 

x«9' ἣν ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐχπίπτει" ἔπειτα 

οὕτως ἀφειλκυσμένον τὸ δέρμα διακαῦσαι ἐς τὸ πέρην. 

σιδηρίοισι δὲ χρὴ τὰ τοιαῦτα καίειν μὴ παχέσι μηδὲ 

λίην φαλαχροῖσι. ἀλλὰ προμήκεσι --- ταχυπορώτερα 

γὰρ --- καὶ τῇ χειρὶ ἐπερείδειν. χρὴ δὲ καὶ διαφα- 

νέσι καίειν. ὡς ὅτι τάχιστα περαιωϑῇ κατὰ δύναμιν" 

τὰ γὰρ παχέα βραδέως περαιούμενα πλατυτέρας τὰς 

ἐχπτώσιας τῶν ἐσχαρέων ποιεῖται, καὶ κίνδυνος ἂν εἴη 

συρραγῆναιν τὰς ὠτειλάς" καὶ κάκιον μὲν ἂν οὐδὲν 

εἴη, αἴσχιον δὲ καὶ ἀτεχνότερον. ὅταν δὲ διακαύσῃς 

ἐς τὸ πέρην, τῶν μὲν πλείστων ἱκανῶς ἂν ἔχοι ἐν τῷ 

κάτω μέρει ταύτας μούνας τὰς ἐσχάρας ϑεῖναι" dv δὲ 

1 prius re om. Β΄, add. Β5.. τὸ ἔμπ᾽ MV 2 4 om. B! 
add. B? ἐξογκέει. codd. τὸ ὄπ. MV 4 τι pro priore ἢ B 
5 ἔχοιεν pro ἔκαιον Erm. 6 καύσιες σι in raso l. M 9 ἀπο- 
λαβόντα M V 10 ἀφελκῦσαι V ἴξ. V, ιξις i.m. Μ 11 ἔπειϑ'᾽ 
MV, ἔπιϑ᾽ T 12 ἀφειλκυσάμενον B, ἀφιλκυσαμενον I 
ἀπειλκυσμένον MV — 13 ταῦτα pro τὰ τ. V ante μὴ add. καὶ 
MV μὴ δὲν 14 φαλακροῖσιν (v add. M?) MV 15 x. τ, 
j. ἐπ. om. I' super διαφ. ss. διαπείροις (i. e. διαπύροις cf. 
Gal. comm. XVIII 1, 377) B? 16 ὡς ὅτι... ϑεῖναι om. Γ' 

18 super ἐχπτ. ss. ἑλκώσιας B? ἐσχαρέων Pq., -àv cet. 
ποιέεται codd., ποιέει. Erm. 19 ξυρραγ. MV οὐδὲν àv MV 

20 ἀτεχνώτ. B 21 ἔχοιεν pro ἔ. ἐν BMV 22 μόνας 
codd., μούνας Pq. εἶναι B 
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μὴ κίνδυνος φαίνηται εἶναι συρραγῆναιν τὰς ὠτειλάς. 

ἀλλὰ πολὺ τὸ διὰ μέσου qj, ὑπάλειπτρον χρὴ λεπτὸν 
διέρσαι διὰ τῶν καυμάτων. ἔτι ἀναλελαμμένου τοῦ 108 
δέρματος" οὐ γὰρ ἂν ἄλλως δύναιο διέρσαι. ἐπὴν δὲ 

διέρσῃς, ἀφεῖναι τὸ δέρμα, ἔπειτα μεσηγὺ τῶν ἐσχα- 5 
ρέων ἄλλην ἐσχάρην ἐμβάλλειν λεπτῷ σιδηρίῳ καὶ 

διακαῦσαι, ἄχρι ἂν τῷ ὑπαλείπτρῳ ἐγκύρσῃ. ὁπόσον 

δέ τι χρὴ τὸ δέρμα ἀπὸ τῆς μασχάλης ἀπολαμβάνειν. 

τοισίδε χρὴ τεχμαίρεσϑαι. ἀδένες ὕπεισιν ἢ ἐλάσσους 

ἢ μέξους πᾶσιν ὑπὸ τῇ μασχάλῃ, πολλαχῇ δὲ καὶ τὸ 
ἄλλῃ τοῦ σώματος. ἀλλὰ ἐν ἄλλῳ λόγῳ περὶ ἀδένων 

οὐλομελείης γεγράψεται. O0 τι τέ εἶσι καὶ οἷα ἐν οἷσι 

σημαίνουσί vs καὶ δύνανται. τοὺς μὲν οὖν ἀδένας 

οὐ χρὴ προσαπολαμβάνειν. οὐδὲ ὅσα ἐσωτέρω τῶν 

ἀδένων" μέγας γὰρ κίνδυνος" τοῖσι γὰρ ἐπικαιροτά- 15 

τοισι τόνοισι γειτονεύονται᾽ ὅσον δὲ ἐξωτέρω τῶν ἀδέ- 

vov ὡς πλεῖστον ἀπολαμβάνειν: ἀσινέα γάρ. γινώ- 

κεν Ó& xci τάδε χρὴ ὅτι. ἣν μὲν ἰσχυρῶς τὸν 
βοαχίονα ἀνατείνῃς. οὐ δυνήσῃ τοῦ δέρματος ἀπολα- 

βεῖν οὐδὲν τοῦ ὑπὸ τῇ μασχάλῃ, ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου" to c 

1 φαίν. ξυνρ. (εἶναι om.) T' Évoo. codd. συρρ.-- ἀνασχόντος 

τοῦ (p.133, 8) folio exciso om. M 2. πολλὺ B, 201 T's? M 
ὡπάλιπτ. BI' ἐλασματιον ὦ αν τις ὑπαλειίψαιτο vovg οφϑαλμους 
: v - 4 
4 mb? 3 διερσαι Β΄, διεκβάλλειν ss. B?, ἀντὶ τοῦ διέρ- 

χεσϑαι i. m. I' Uvodicinpuéyoo B, ἀνειλημένου i. m. B? 
4 δύναιον B ad διέρσαι 1. m. διειραι, διδρεισαι ΒΞ ἐπὴν... 
δώματος (11) om. I' | ἄχρις V ὑπαλείπτω,ν 0x. V 8 δέτι 

Ü 
B. post δέρμα add. τὸ V 9 τοῖσι δὲ B, coicíós V VEM 
D;^ss. B5 ἡ ἐλ. ἡ μείξ. π. ΒΝ, om. cet. codd. 14. Δ}... 1 

12. οὐλομελείης Wb., -ίης codd. ὅτι... κίνδ. om. I' οἴοισι 
V 14 οὐδ V 15 ὁ xwà. V τοῖς BI' [6 τὐποισι V .- 
σον... ἄξιον λόγου om. I' 18 καὶ τάδε om. V 19 &ve- 
τείνοις Υ δυνήσει B 20 τὴν μασχάλην Υ 

HriPPocRATES II. 9 
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καταναισιμοῦται γὰρ ἐν τῇ ἀνατάσει. οἱ δ᾽ αὖ τόνοι. | 

110009 οὐδεμιῇ μηχανῇ δεῖ τιτρώσχειν, οὗτοι πρόχειροι 

γίνονται καὶ κατατεταμένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι. ἢν 

δὲ σμικρὸν ἐπάρῃς τὸν βραχίονα. πολὺ μὲν τοῦ δέρ- 
5ματος ἀπολήψει. οἵ δὲ τόνοι, ὧν δεῖ προμηϑεῖσϑαι. 

ἔσω καὶ πρόσω τοῦ χειρίσματος γίνονται.  &o' οὖν 

οὐκ ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ περὶ παντὸς χρὴ ποιεῖσϑαι τὰ 

δίκαια σχήματα ἐξευρίσκειν ἐφ᾽ ἑκάστοισι; ταῦτα μὲν 
τὰ xarà τὴν μασχάλην, καὶ ἱχαναὶ αὗται αἱ καταλή- 

10 ψιες. ἣν ὀρϑῶς τεϑῶσιν αἱ ἐσχάραι. ἔχτοσϑεν δὲ τῆς 
μασχάλης δισσὰ μοῦνά ἐστιν χωρία, ἵνα ἐσχάρας ἂν 

τις ϑείη. τιμωρεούσας τῷ παϑήματι, μίαν μὲν ἐν τῷ 

ἔμπροσϑεν μεσηγὺ τῆς τὲ κεφαλῆς τοῦ βραχίονος καὶ 

τοῦ τένοντος τοῦ κατὰ τὴν μασχάλην" x«i ταύτῃ τὸ 

i, μὲν δέρμα τελέως χρὴ διαχαίειν. βαϑύτερον δὲ οὐ 
115 χρή φλέψ τε γὰρ παχεῖα πλησίη καὶ νεῦρα, | ὧν οὐ- 

δέτερα ϑερμαντέα. ὄπισϑέν τε αὖ ἄλλην ἐσχάρην 

ἐνδέχεται ἐνθεῖναι ἀνωτέρω μὲν συχνῷ τοῦ τένοντος 

1 χατατειίει, del man. post.)ss: σιμοῦται B, δαπανᾶται 
ss. B?, xevovsivow σιμοῦται V, κατατεινεσιμουτε I, καταδαπα- 
νᾶσϑαι Gal comm. p. 381, καταναισιμοῦται, καταναλίσκεται. 
Gal. glossar.; idem verbum ex hoc libro citat Erotianus in 
clossario (Klein u 88), unde restituit Litt. ante ἀνατ. add. 
τοιαύτῃ F3 uot: . χειρίσμ. γίνονται (l.6) om. I' οὐδ B, mut. in 
00^ B? 2 οὐδὲ μιῆ V 83s V 4 à'éog. B uxo» V 

5 προμηϑέε. codd. — 6 εἴσω MV Hv pro ἄρ᾽ οὖν I' ἢ mà- 
σιν B, ἀπαση I' sois. codd. — 9 rà om. V τὴν om. B!VI; 
add. B? vulg. «roi V 10 ἣν... ἐσχάραι om. I' ασχάραιν 
pro αἱ £. Β ἔκτοσϑε B, v ss. B?, ἔκτοθεν V 11 μόνα codd., 
μοῦνα Pq. ἐς τὴν pro ἐστὶν B, ἐστὶ V 11-- 12 ἄν τις ἐσχ. V 
12 μαϑ. νἀ v add. B? μεσσ. D' 13 vs om. V 
15 μὲν τὸ V τελείως BI' διακ. χρὴ V 16 τε post φλέψ 
om. B παχείη B 17 καὶ ἔξωϑεν pro ὄπ. vs V; illud probat 
Gal. in comm. p. 388, cum dicit: οὐκ ὀρϑῶς δὲ ἐν τοῖς πλεί- 
στοις τῶν ἀντιγράφων ἡ λέξις οὕτως γέγραπται ὀπισϑίην τε αὖ 
ἄλλην ἐσχάρην 18 εἶναι B'!T', ἐνθ' praefixit B? 
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Ll : M , , M 9 7. A τοῦ χατὰ τὴν μασχάλην. κατωτέρω δὲ ὀλίγῳ τῆς χε- 
φαλῆς τοῦ βραχίονος" καὶ τὸ μὲν δέρμα τελέως χρὴ 

διακαίευν, βαϑεῖαν ὃὲ μηδὲ ταύτην χάρτα ποιεῖν" 

πολέμιον γὰρ πῦρ νεύροις" ἰητρεύειν μὲν οὖν χρὴ διὰ 

πάσης τῆς ἰητρείης τὰ ἕλκεα. μηδέποτε ἰσχυρῶς ἀνα- 5 
"4 »! 9 N 7 er M nc , 

τείνοντα TOv βραχίονα, ἀλλὰ μετρίως ὅσον τῶν ἑλκέων 

ἐπιμελείης εἵνεκα, ἧσσον μὲν γὰρ ἂν διαψύχοιτο --- 
συμφέρει γὰρ πάντα τὰ καύματα σκέπειν, ὡς καὶ ἐπι- 

εὐκέως ἴητρεύεσϑαι ---. ἧσσον δ᾽ ἂν ἐχπλίσσοιτο. ἧσ- 
σον δ᾽ ἂν αἱμορραγοίη. ἧσσον δ᾽ ἂν σπασμὸς ἐπιγέ- τὸ 

δ’ P1 M iJ , ^ er 3 3 , 

vovro. ὅταν δὲ δὴ καϑαρὰ γένηται τὰ ἕλκεα. ἐς ὠτειλάς 

τὲ ἴῃ, τότε δὴ καὶ παντάπασι χρὴ αἰεὶ τὸν βραχίονα 

πρὸς τῇσι πλευρῇσι δεδέσθαι καὶ νύκτα καὶ ἡμέρην. 
ἀτὰρ χαὶ ὅταν ὑγιᾶ γένηται τὰ ἕλκεα. δμοίως ἐπὶ 

πολὺν χρόνον χρὴ προσδεῖν τὸν βραχίονα πρὸς τὰς 
, er iy ^ , 2 , M 9 

πλευράς᾽ οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα ἐπουλωϑείη καὶ ἀπο- 

ληφϑείη ἡ εὐρυχωρίη. x«9' ἣν μάλιστα ὀλισϑάνει ὃ 

βοαχίων. 

19. Οἷσι δ᾽ ἂν ὦμος χαταπορηϑῇ ἐμβληϑῆναι. ἣν 

μὲν ἔτι ἐν αὐξήσει ξωσιν. οὐχ ἐϑέλει συναύξεσϑαι τὸ 20 
μι , - , € Ll e ^ , * x 

ὀστέον τοῦ βραχίονος ὁμοίως τῷ ὑγιεῖ, ἀλλὰ αὔξεται 

μέν. βραχύτερον δὲ τοῦ ἑτέρου γίνεται. καὶ οἱ κα- 114 
, SY 2 m /, M ^ λεόμενοι ὃὲ ἐκ γενεῆς γαλιάγκωνες διὰ δισσὰς Gvu- 

I 5 

2 wol v0 ... νεύροις om. I' τελέως B 3 βαϑείην B 
ταῦτα B ποιέειν codd. 4 νεύροισιν Υ ἰητρίηςς Β 5 &va- 
τιναυντα D' ἴ ἡίνεκα B 8 Évug. V καὶ om. VI', lineola 
traducta del. B? ἐπιεικέως N, -κῶς BVT' 9 ἐχπλήσσ. BV, 
ss. διίσταται B? (cf. Gal. comm. p. 391 £xzà. τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπὶ 
πλέον διίστασϑαι τὸ τοῖς χείλεσιν ἕλκος) ἐκχπλεισσ. Γ΄, ἐκπλίσσ. 
Litt. 10—11 ἐπιγίγν. I' 12 εἴη ΒΓ 13 zoocósó. V 
14 x«l &v. xol B ὕγεια BI, -τέα cet. 16 ἀπολειφϑ'. B, 
-λιφϑ. Γ 17 ἡ om. ΒΙ μάλιστα post ἣν om. Gal. comm. 

ὀλισϑαίν. V ut saepius 19 ὅσοισι V, oig Ap. ὕμως B 
20 ξασιν V 22 post μὲν add. ἐπί τι V, τι I 

9* 
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φορὰς γίνονται" ἤν vs τοιοῦτον ἐξάρϑρημα αὐτοὺς 
καταλάβῃ ἐν τῇ γαστρὶ ἐόντας. διά ve ἑτέρην συμφορήν, 

περὶ ἧς ὕστερόν ποτε γεγράψεται. ἀτὰρ καὶ οἷσι ἔτι 
νηπίοισι ἐοῦσι κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος βα- 

5 ϑεῖαι καὶ ὑποβρύχιοι ἐχπυήσιες γίνονται, καὶ οὗτοι 
πάντες γαλιάγκωνες γίνονται" καὶ ἤν τε τμηϑῶσιν ἤν 

τε χαυϑῶσιν ἤν τε αὐτόματόν σφιν xoay, εὖ εἰδέναι 

χρὴ ὅτι v«09' οὕτως ἔχει. χρῆσϑαι μέντοι τῇ χειρὶ 

δυνατώτεροί εἶσιν οἱ ἐκ γενεῆς γαλιάγχωνες. οὐ μὴν 

10 οὐδὲ ἐκεῖνοί γε ἀνατεῖναι παρὰ τὸ οὖς τὸν βραχίονα 

ἐχτανύσαντες τὸν ἀγκῶνα δύνανται, ἀλλὰ πολὺ ἐνδεεστέ- 

ρῶς ἢ τὴν ὑγιᾶ χεῖρα. οἷσι δ᾽ ἂν ἤδη ἀνδράσιν ἐοῦσιν 

ἐχπέσῃ ὃ ὦμος καὶ μὴ ἐμβληϑῇ, ἡ ἐπωμὶς ἀσαρκοτέρη 
γίνεται καὶ ἡ ἕξις λεπτὴ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος" ὅταν 

15 μέντοι οδυνώμενοι παύσωνται, ὁπόσα μὲν δεῖ ἐργά- 

ξεσϑαι ἐπάραντας τὸν ἀγκῶνα ἀπὸ τῶν πλευρέων ἐς 

τὸ πλάγιον. ταῦτα μὲν οὐ δύνανται ἅπαντα ὁμοίως 

ἐργάζεσθαι" ὁπόσα δὲ δεῖ ἐργάξεσϑανι παραφέροντας 
τὸν βραχίονα παρὰ τὰς πλευρὰς ἐς τοὐπίσω ἢ ἐς τοὔμ- 

so προσϑεν, ταῦτα δὲ δύνανται ἐργάξεσϑαι" καὶ γὰρ ἂν 

116 ἀρέδα ἑλκύσειαν καὶ | πρίονα, καὶ πελεκήσειαν ἂν καὶ 

1 ἤν τε... γεγράψεται om. I' post vs add. τι 2 ἀἄλ- 
Amv pro ἕτ. V. £vug. BV, c. vulg. 8. οἷσιν V εστιν B', corr. 
B?, Zer.. I 4 νῃηπίοισιν V βραχίαι V, βαϑιαι Τ' 6 καὶ 
ἣν ... χεῖρα (12) om. Τ᾽ 6. Τ ἤν τε καυϑ'. om. Β΄, add. i. m. Β΄, 
εἴ τε xov). V 8 ταῦτα V χρέε- codd. 9 δυνατώτατοι V 

11 πουλὺ Β΄, mut. in πολὺ B? 12 ὑγιέα V οἷς Ap. 
13 ó om. Ap. 7 om. I' 14 γίγν. Β ἕξις, i. m. &e, I 
post λεπτὴ add. 5j V τὸ μέρος om. D'V, ss. B5, τὸ μέρος... 
ἐργάζονται (133,2) om. I' 15 óx. codd. 4106. 17 εἰς V, super 
πλάγ. 55. «vo B? 17 oóv B!, corr. B? ἅπαντα om. B 
18 óx. δὲ 0. i£. om. B!, óx. δὲ i. m. B? Ox. codd. 19 πρὸς 
pro παρὰ V post πλευρ. add. ἡ V 21 ἑλχύσηαν Β΄, mut. 
in ἑλκύσαι ἂν B?, -cusv V πελεκησειαν B! pro z. ἂν, mut. 
in -σαι ἂν B?, -αιεν V 
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σκάψειαν v μὴ κάρτα ἄνω αἴροντες τὸν ἀγκῶνα καὶ 

τὰ ἄλλα. ὅσα ἐκ τῶν τοιούτων σχημάτων ἐργάζονται. 

18. Οἷσι δ᾽ ἂν τὸ ἀκρώμιον ἀποσπασϑῆῇ., τούτοισι 

φαίνεται ἐξέχον τὸ ὀστέον τὸ ἀπεσπασμένον" ἔστιν δὲ 

τοῦτο ὁ σύνδεσμος τῆς χληῖδος χαὶ τῆς ὠμοπλάτης" 

ἑτεροίη γὰρ ἡ φύσις ἀνθρώπου ταύτῃ ἢ τῶν ἄλλων 

ζῴων. οἱ οὖν ἰητροὶ ἐξαπατῶνται μάλιστα iv τούτῳ 

τῷ τρώματι" ἅτε γὰρ ἀνασχόντος τοῦ ὀστέου τοῦ ἀπο- 

σπασϑέντος ἡ émouig φαίνεται χαμαιξήλη καὶ κοίλη 

ὥσπερ τῶν ὥμων τῶν ἐχπεπτωχότων. πολλοὺς οὖν 
οἶδα ἰητροὺς τἄλλα οὐ φλαύρους ἐόντας. o? πολλὰ ἤδη 

ἐλυμήναντο ἐμβάλλειν πειρώμενοι τοὺς τοιούτους ὥμους, 
οὕτως οἰόμενοι ἐκπεπτωκέναι. καὶ οὐ πρόσϑεν παύονται 
πρὶν ἢ ἀπογνῶναι ἢ ἀπορῆσαι δοκέοντες αὐτοὶ σφᾶς 

αὐτοὺς ἐμβαλεῖν τὸν ὦμον. τούτοισι ἴητρείη μὲν ἥ περ 

καὶ τοῖσι ἄλλοισι τοῖσι τοιούτοισι. κηρωτὴ καὶ σπλῆνες 

καὶ ὀθόνια καὶ y ἐπίδεσις τοιαύτη. καταναγκάξειν 

μέντοι τὸ ὑπερέχον χρὴ χαὶ τοὺς σπλῆνας κατὰ τοῦτο 

τιϑέναι πλείστους καὶ πιέξειν ταύτῃ μάλιστα καὶ τὸν 

1ὅ 

βοαχίονα πρὸς τῇσι πλευρῇσι προσηρτημένον ἐς τὸ 590 
x , » n er i μ᾽ /, , M 

&vco utgog éysvv' ovUrO γὰρ ἂν μάλιστα πλησιάζοι TO 

1 σκαψειαν B!, mut. in σκάψαι ἂν B?, -ciev V δ τ 
ἄλλα V ut solet 8 περὲ ἀχρωμίου tit. B, π. à. ἀποσπασϑέντος 
tit. Ap. ὅσοισι V τουτέοισι codd. 4 τὸ ὁ. ἐξ V ἀνεσπ. B 

ἔστι V ὅ ξύνδ. V κληΐδ. V ut solet, κλιδος I' 6 ἕτε- 
ooír ... ἡληὶς (c. 14) om. I' ἡ om. V 7 μάλ. ἐξαπατέονται 
V 9 ad χαμ. i. m. adscr. ταπείνη B? [10 ὥστε xol προμη- 
δεῖσθαι M, ὥστε zo. pro ὥσπερ V τῶν Gu. ὡς £xz. proposuit 
Litt., scripsit Erm. 11 ad φλαύρ. i. m. xexovs B? ὄντας 
B 12 ante ἐμβ. add. τὸ B τοιούτους om. Β΄, ss. B? 
13. post oióu. add. τοῖσι ὥμους B οὕτως del. Erm. 14 πρινὶ 
pro zo. jj B. σφὰς MV 15 ἐμβάλλειν B, -λλέειν V, -λέξιν 
MErm. τούτοισιν V ἰητρίη B 16 τοῖσιν V 17 x. ἐ. ἡ 
αὐτὴ Erm. 19 ταύτηξ M 20 πρὸς bis B 21 οὕτως B 
πλησιάξοιτο ἀπ. B 
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ἀπεσπασμένον. τάδε μὴν εὖ χρὴ εἰδέναι καὶ προλέγειν 
ὡς ἀσφαλέα, εἰ ἄλλως ἐϑέλοις. ὅτι βλάβη μὲν οὐδεμία 

οὔτε σμικχρὴ οὔτε μεγάλη τῷ Guo γίνεται ἀπὸ τούτου 

τοῦ τρώματος. αἴσχιον δὲ τὸ χωρίον" οὐδὲ γὰρ τοῦτο 

118 τὸ ὀστέον ἐς τὴν ἀρχαίην ἕδρην ὁμοίως ἂν | ἱδρυϑείη, 

6 ὡς ἐπεφύχει. ἀλλὰ ἀνάγκη ἢ πλέον ἢ ἔλασσον ὀγκηρό- 

τερον εἶναι ἐς τὸ ἄνω. οὐδὲ γὰρ ἄλλο ὀστέον οὐδὲν 
ἐς τὸ αὐτὸ καϑίσταται. ὅ τι ἂν κοινωνέον qj ἑτέρῳ 

ὀστέῳ καὶ προσπεφυχὸς ἀποσπασϑῇ ἀπὸ τῆς ἀρχαίης 

10 φύσιος. ἀνώδυνον δὲ τὸ ἀκρώμιον ἐν ὀλίγῃσι ἡμέρῃσι 
γίνεται. ἢν χρηστῶς ἐπιδέηται. 

14. Κληὶς δὲ καταγεῖσα, ἢν μὲν ἀτρεκέως ἀποκαυλι- 

σϑῇ. εὐινητοτέρη ἐστίν: ijv δὲ παραμηκχέως. δυσιητοτέρη. 

τἀναντία δὲ τούτοις ἐστὴν ἢ ὡς ἄν τις οἴοιτο" τὴν 

15 μὲν γὰρ ἀτρεχέως ἀποχαυλισϑεῖσαν προσαναγκάζοι ἄν 

τις μᾶλλον ἐς τὴν φύσιν ἐλϑεῖν᾽ καὶ γὰρ εἰ πάνυ 

προϑυμηϑείη. τὸ ἀνωτέρω κατωτέρω ἂν ποιήσειεν δχή- 

μασί τὲ ἐπιτηδείοισι χαὶ ἐπιδέσει ἁρμοξούσῃ εἰ δὲ 
μὴ τελέως ἱδουϑείη. ἀλλ οὖν τὸ ὑπερέχον ys τοῦ 

30 ὀστέου οὐ κάρτα ὀξὺ γένεται. ὧν δ᾽ ἂν παραμηχέως 

1 εἰδ. χρὴ MV 2. οὐδεμὴ Β', οὐδὲ μία B*MV 8 μικρὴ 
MV ὅτι ἀπὸ τοῦ ἀκρωμίου βλάβη οὐ γίνεται in tit. M — 4 οὔτε 
B? corr. B? 5 ἱδρυνϑ. ΒΥ 6 ὥσπερ MV ἐπεφύκεεν MV 

ἀλλ MV 6 ἢ ante πλέον om. MV 8 rà αὐτὼ B 
10 τε B ὀλίγησινξ᾽ 11 yiyv. B 19 περι κλειδος tit. B 

περὶ xAsiÓog κατεαγείσης tit. M, περι κλειδος xeroyiong tit. 
I κλείς B, χληεις I' κατεηγησα BI, κατεαγεῖσα MV, καταγ. 
Foes ἀτρ., i. m. ἀλήϑου, B? 13 ἐστί Μ παραμήκως B 
14 τἀναντία... τοῦτο γίν. (p.135,8) om. I' τοῦτο ἐὼν ἑ. B 

15 προσαναγκάσειεν ΜΥ͂ 106 γὰρ om. MV. ἡ proe M 

1T zoounfsl M, ss, ut videtur, ead. m. ποιήσειε V, v 
eras. M 19 ἱδρυϑείη BM V, ἱδρυνϑ'. rec., εἰ δὲ... ἱδρ. om. 
M, adscr. i. m. M? . zs. B 20 yiyv. B, ὀξύνεται pro 0. y. 
V  ameoeunxog B, παράμηκες M V 
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TO ὀστέον χατεήγῃ. ἰχέλη ἡ συμφορὴ γίνεται τοῖσι 

ὀστέοισι τοῖσιν ἀπεσπασμένοισι. περὶ ὧν πρόσϑεν γέ- 
γραπται οὔτε γὰρ ἱδρυϑῆναι αὐτὸ πρὸς ἑωυτὸ χάρτα 

ἐθέλει, ἥ vs ὑπερέχουσα ὀχρὶς τοῦ ὀστέου ὀξεῖα γίνε- 
ται κάρτα. τὸ μὲν οὖν σύμπαν εἰδέναι χρὴ ὅτι βλάβη 5 
οὐδεμία τῷ ὥμῳ οὐδὲ τῷ ἄλλῳ σώματι γίνεται διὰ 

τὴν κάτηξιν τῆς χληῖδος, ἣν μὴ ἐπισφακελίσῃ" ὀλιγάκις 

δὲ τοῦτο γίνεται. αἷἶσχός γε μὴν προσγίνεται περὶ τὴν 

κάτηξιν τῆς κληῖδος. x«i τούτοισι τὸ πρῶτον αἴσχιστον, 

ἔπειτα μὴν | ἐπὶ ἧσσον γίνεται. συμφύεται δὲ ταχέως 120 
κληὶς xci τὰ ἄλλα πάντα ὅσα χαῦνα ὀστέα" ταχεῖαν τι 

γὰρ τὴν ἐπιπώρωσιν ποιεῖται ταῦτα. ὅταν μὲν οὖν 

νεωστὶ χαταγῇ. οἱ τετρωμένοι σπουδάξουσιν οἰόμενοι 

μέξον τὸ καχὸν εἶναι ἢ ὅσον ἐστί. οἵ τε ἰητροὶ προ- 

ϑυμέονται δῆϑεν ὀρϑῶς ἰᾶσϑαι. προϊόντος Ói τοῦ i5 

χρόνου oi τετρωμένοι, ἅτε οὐκ ὀδυνώμενοι οὐδὲ xo- 

λυόμενοι οὔτε ὁδοιπορίης οὔτε ἐδωδῆς καταμελέουσι. οἵ 

τὲ αὖ ἰητροί, ἅτε οὐ δυνάμενοι καλὰ τὰ χωρία ἀποδεικνύ- 

vct, ἀποδιδράσχουσι καὶ οὐκ ἄχϑονται τῇ ἀμελείῃ τῶν 

τετρωμένων" ἐν τούτῳ δὲ ἡ ἐπιπώρωσις συνταχύνεται. 5 9 φ 

1 κατηγῆ B, -ξαγῆι Ν, -αγῆ V ἰκαιδὴηὴ B!, -λὴ em. B?, 
six£An V ξυμφ. ᾿δο44. γίγν. Β τοῖσιν V, τοῖσιν ante ἀπεσπ. 
om. B, τοῖσι &zsoz. M 3 ἑαυτὸ MV. 4m pro Β ὄκρις 
IM ἐξοχὴ προμήκης SS. B?, ὀκρίς iterat i. m. M! ὀξείη Β, 
-εία  γίγν. B ὅ ξύμπ. Β 6 οὐδὲ μίη Β οὐδὲ μία 
MV γίγν. Β ὅτι οὐδ. f. ἀπὸ τῆς κληῖδος, ἐὰν μὴ "ἐπισφ. 
1. m. inf. tituli loco M 8 yiyv. Β αἶσχος... προσγίν. om. 
B', ss. B? αἰσχροσ ys μη. Iloocyiv. I' post xÀ. verba ἣν 
Is s κληῖδος iterat M, sed linea del, ἢν μὴ ἐπισφακελίση 
add. V τούτοις Β΄Τ' αἴσχιον. τὸ 010 £m om. V éÉvug. codd., 
6. vulg. 11 τἄλλα M, τ᾽ ἀλλαῖ ταχείην B, -είαν V 
12 ποιέε- codd. τὰ τοιαῦτα MV T ὅταν... ἀπολαμβάν. 
(P 137, 15) om. I' 14 usifov MV — ἐστὶν V προϑυμέουσιν 

15 ἰᾶσθαι B, iij. cet. 16 οὔτε MV 17 καταμε- 
2d MV 18. 19 ὑπαποδιδὃ. MV 20 τε BMVEHK, δὲ 
rel vulg. ἐπιπώϊρωσις, πώ add. et acc. corr. M? 
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Ἐπιδέσιος μὲν οὖν τρόπος χαϑέστηχε παραπλή- 
ὄιος τοῖσι πλείστοισι. κηρωτῇ x«l σπλήνεσι καὶ ὁϑο- 

νίοισν μαχροῖσιν ἴητρεύειν' χαὶ τάδε δεῖ προσιη- 

τρεύειν χαὶ τάδε δεῖ προσσυνιέναι. καὶ μάλιστα ἐν 

5 τούτῳ τῷ χειρίσματι. ὅτι τούς τὲ ὄπλῆνας πλείστους 

χατὰ τὸ ἐξέχον χρὴ τιϑέναι xci τοῖσιν ἐπιδέσμοισι 

πλείστοισι χαὶ μάλιστα χατὰ τοῦτο πιέζειν. εἰσὶ δὲ 

δή τινες. ot ἐπεσοφίσαντο ἤδη μολύβδιον βαρὺ προσ- 

επιχαταδεῖν. ὡς χαταναγχάζειν τὸ ὑπερέχον" συνίασι 

10 μὲν οὖν ἴσως οὐδὲ οἱ ἁπλῶς ἐπιδέοντες" ἀτὰρ δὴ οὐδὲ 
οὗτος ὁ τρύπος xAxiÓog κατήξιός ἐστιν᾽ οὐ γὰρ δυνα- 

* »1 δ ^ , 3 ’ er P/4 

τὸν τὸ ὑπερέχον χκαταναγχάζεσϑαι οὐδέν. ὅ τι ἄξιον 

λόγου. ἄλλοι δ᾽ αὖ τινες εἰσίν. οἵτινες καταμαϑόντες 

τοῦτο. ὅτι αὗται αἱ ἐπιδέσιες παράφοροί εἰσιν καὶ 
3 ^ , , ^ € , 2 122 οὐ | χατὰ φύσιν χαταναγχάζουσιν τὰ ὑπερέχοντα, ἐπι- 

16 δέουσι μὲν αὐτοὺς σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισι χρεώμενοι. 

ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. ζώσαντες δὲ τὸν ἄνϑρωπον ταινίῃ 
ptr ΕΣ , » 2v Lg -5 er 2 , 

τινί, 1) εὐξωστότατος αὐτὸς ἑωυτοῦ ἔστι, ὅταν ἐπιϑεωσίι 

τοὺς σπλῆνας ἐπὶ τὰ ὑπερέχοντα τοῦ. χατήγματος, 

20 ἐξογκώσαντες ἐπὶ τὰ ἐξέχοντα. τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀϑονίου 

1 ἐπίδεσις xAmióos pro titulo i. m. sup. M μὲν del B? 
καϑέστηκεν M, post alterum e loc. ras. in V 2. ante mo. add. 
καὶ Erm. 2. 8 post 09. locus rasus; dittographia scriptum erat 
μαλϑακοῖσι M — 3 μαλί(ϑ' Μ)ακοῖσι pro uexo. MV 8. 4 προσιητ. 
—ósi om. BMErm. 4 προσξυν. οοαα. 5 χωρίσματι V — máster. 
om. V 6 τοῖσι M 7 ante πιέξ. add. χρὴ MV 88 μολίβ. 

V προσχαταδεῖν B 9 xotcvoyxütn. B'5: g; 88. B" ΞΕΉ MS 
ἢ in raso l. a m. 2, -£ew V. ξυν. MV 10 οὐδ᾽ M utroque 
loco 11 οὐδὲ pro o? V 19 ante ἄξ. add. καὶ MV 
14 εἶσι MV 15 καταναγκάζουσι M V 16 supra μὲν ss. δὲ 
B? post σπλ. iterat uiv B  ó9ovíote V χρεώμ. scripsi, χρώμ. 
codd. 1 χαὶ ὁπ Uis Ἐ5. Β3 18 ἐστιν M V. ἐπιϑῶσι MV 

τοῦ κατήγμ.---ἐξέχ. om. M, i. m. adscr. ead. (9) manus 
20 ante ἐξογκ. ss. καὶ B? επειτὰ pro ἐπὶ τὰ B ἐξέχ. om. B!, 
Ss. man. poster. 
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προσέδησαν πρὸς τὸ ζῶμα ix vob ἔμπροσϑεν. καὶ 

οὕτως ἐπιδέουσι ἐπὶ τὴν ἴξιν τῆς χληῖδος ἐπιτανύοντες 

ἐς τοὔπισϑεν ἄγοντες" καὶ ἔπειτα περιβάλλοντες περὶ 
' - 2 N x M 5 2 x 

τὸ ζῶμα ἐς τοὔμπροσϑεν ἄγουσι x«l αὖτις ἐς τοῦὔ- 

πισϑε. οἱ δέ τινες οὐ περὶ τὸ ζῶμα περιβάλλουσι τὸ 5 

ὀθόνιον. ἀλλὰ περὶ τὸν περινεόν τὲ xal παρ᾽ αὐτὴν 
M er M ' ^ 27 , N 3 KE τὴν ἕδρην xci παρὰ τὴν ἄχανϑαν χυκλεύοντες τὸ Ó9ó- 

νιον οὕτω πιξζουσι τὸ κάτηγμα. ταῦτ᾽ οὖν ἀπείρῳ 

μὲν ἀχοῦσαι φαίνεται ἐγγύς τι τοῦ κατὰ qvow εἶναι. 

χρεωμένῳ δὲ ἄχρηστα" οὔτε γὰρ μόνιμα οὐδένα χρόνον, 10 

οὐδ᾽ εἰ καταχξοιτό τις --- καίτοι ἐγγυτάτω ἂν οὕτως —, 

ἀλλ᾽ ὕμως εἶ καὶ κατακείμενος ἢ τὸ σκέλος συγχάμψειεν 
Y 3 Χ , , μ᾿ ^ 9 , , P4 

ἢ αὐτὸς χαμφϑείη. πάντα ἂν τὰ ἐπιδέσματα κινέοιτο. ἄλ- 

Aog τὲ ἀσηρὴ ἡ ἐπίδεσις" dj τε γὰρ ἕδρη ἀπολαμβάνεται. 
3 ,F ' 2 , P] , M / , 

ἀϑρόα τὲ τὰ ὀϑόνια ἕν ταύτῃ τῇ στενυγροχωρίῃ γίνεται. 15 

τά τε αὖ περὶ τὴν ζώνην περιβαλλόμενα οὐχ οὕτως 

ἰσχυρῶς ἐξωσται. ὡς οὐκ ἀναγχάσει ἐς τὸ ἄνω τὴν ξώ- 124 

νην ἐπανιέναι. καὶ οὕτως ἀνάγκη ἂν εἴη πάντα χαλᾶν 
X, 9 , x LE PLA , - 

τὰ ἐπιδέσματα. ἄγχιστα δ᾽ ἄν τις δοχέοι ποιεῖν. καίπερ 

οὐ μέγα ποιέων. εἰ τοῖσι μέν τισιν τῶν ὀϑονίων περὶ 30 
τὴν ζώνην περιβάλλοι. τοῖσι δὲ πλείστοισι τῶν ὀϑονίων 

M 5 , 3 2 , δ ^ ki! ,ὔ 

τὴν ἀρχαίην ἐπίδεσιν ἐπιδέοι" οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα 

τὰ ἐπιδέσματα μόνιμά vs εἴη καὶ ἀλλήλοισι τιμωρέοι. 

2 ἐπιδέουσιν V  i&w V . 8 sig V. χἄπ. MV περιβαλόντες 
mut., ut videtur, ex -βάλλοντες M, περιβαλλόντες V 4 αὖτις 
B, mut. in αὖϑις B? τοὔπισϑεν MV 5 οὐχὶ pro οὐ MV 
περίνεον BM V, -ναιον utsolent rec. | 8 ταῦτα ΜΥ͂ 10 χρεωμ. 
scripsi, χρωμ. B, zosou. MV 19 καὶ om. MV 15 ἐρυϑρα 

vyO 

pro Goo. D τὰ om. I' Grevocooln B, ss. B?, στενοχωρίῃ 
MV, στένη I, Galenum στενυγροχωρίη legisse apparet e comm. 
p. 411 fü rd τῆι." . χωρήσειξ (p. 138, 7) om. I' οὐχ V 

11 ἀναγκάσαι MV 19 ἄγχιστα, i. m. ἔγγιστα Β2Ζ ποιέειν 
codd. 20 μεγάλα MV τισι M, τοισι V. περὶ del. Wb. 
21 τοῖς B 92 ἐπιδέοιτο Β 23 ad τιμωρέοι 1. m. βοηϑει B? 
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Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα εἴρηται, ἅσσα καταλαμβάνει τοὺς 
^ ^ , , x Ζ [x4 τὴν χληῖδα καταγνυμένους. προσσυνιέναι δὲ χρή, ὅτι 

κληὶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κατάγνυται, ὥστε τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ 

στήϑεος πεφυκὸς ὀστέον ἐς τὸ ἄνω μέρος ὑπερέχειν, τὸ 

5. δ᾽ ἀπὸ τῆς ἀκρωμίης πεφυκὸς ὀστέον ἐν τῷ κάτω μέρει 

εἶναι. αἴτια δὲ τούτων τάδε. ὅτι τὸ μὲν στῆϑος οὔτε 
χατωτέρω πολὺ ἂν οὔτε ἀνωτέρω χωρήσειε" σμιχρὸς 

γὰρ ὃ χιγκλισμὸς τοῦ ἄρϑρου τοῦ ἐν τῷ στήϑει᾽ αὐτό 

τὲ γὰρ ἑωυτῷ συνεχές ἔστι τὸ στῆϑος καὶ τῇ ῥάχει. 
P4 M e M A P! M 32 x , 

10 ἄγχιστα μὴν ἡ κληὶς πρὸς τὸ τοῦ ὥμου ἄρϑρον πλοώδης 

126 ἐστίν. ἠνάγκασται γὰρ πυκινοκίνητος εἶναι διὰ τὴν 
- , , , x er M , τῆς ἀχρωμίης σύξευξιν. ἄλλως τε ὅταν TQOUV]. φεύ- 

yeu ἐς τὸ ἄνω μέρος τὸ πρὸς τῷ στήϑει προσεχόμε- 
' 3 , 2 ^ , , 2 , vov χαὶ οὐ μάλα ἐς τὸ χάτω μέρος ἀναγκάξεσϑαι 

ἐθέλει" χαὶ γὰρ πέφυκε λορδὸν xci ἡ εὐρυχωρίη 

αὐτῷ ἄνω πλείων ἢ κάτω. ὃ δὲ ὦμος καὶ ὃ βραχίων 
* ^ , , 3 , , 9 9 * 

καὶ τὰ προσηρτημένα τούτοισιν εὐαπόλυτά ἔστιν ἀπὸ 

σι 1 

τῶν πλευρέων x«i τοῦ στήϑεος x«i διὰ τοῦτο δύνα- 

ται καὶ ἀνωτέρω πολὺ ἀνάγεσϑαι χαὶ κατωτέρω. ὅταν 
s NES ^ » - EA 2 , * 30 οὖν χαταγῇ ἡ κληίς. τὸ πρὸς TO ὥμῳ ὀστέον ἐς τὸ 

1 ἄσα B, mut. in ὅσα B? τὴν om. BMV, serv. vulg. 
2 κατα! μένους M. προσξ. codd. ante χρὴ add. καὶ τόδε 
MV 5 δὲ MV 7 &v πολὺ MV — χωρήσειεν M μικρὸς 
MV, οὐ pro cu. I' 8 ad κιγκλ. i. m. κίνησις Β΄, ss. ἡ μικρὰ 
B? 9 &(c Dvveyeee Br 10 μὴν (η in loco raso) I' 
ante πρὸς add. τὸ BI' πρὸς το (ro mut. in τοῦ man. post.) 
ou. B πρὸς τοῦ στήϑους τὸ ἄρϑ. MV 88 πλοώδης i. m. 
ἐμπλεουσα B?, in altero m. τὸ oiov ἀστήρικτος B?, quod 
sumptum est ex Gal comm. 415 12 eó»f. I' Mos... 
ἀπεσπάσϑη (p. 139,14) om. I' ὅμως δὲ pro ἄλλως τε Β φεύγειν 
B!, v eras. 15 κοῦφον (fortasse xvgóv cf. Moy. c. 1 et 
schol. H apud Litt. IV, 177) pro λορδὸν MV, yo. λορδὸν 
i m. M  séóevyoon B, m ss. B? 16 πλέον B 11 τού- 
τοισι M. εὐαπόλυτ᾽ MV 18 διατοῦτο V ut solet 20 γοῦν 
M qom.M 
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κατωτέρω ἐπιρρέπει" ἐς τοῦτο γὰρ ἐπιτροχώτερον αὐτὸ 

ἅμα τῷ ὥμῳ καὶ τῷ βραχίονι κάτω ῥέψαι μᾶλλον ἢ 
ri 4 ae" 

ἐς τὸ ἄνω. ὁπότε οὖν ταῦτα τοιαῦτά ἐστιν, ἀσυνε- 

τέουσιν ὅσοι τὸ ὑπερέχον τοῦ ὀστέου ἐς τὸ κάτω χατ- 

αναγχάσαι οἴονται οἷόν τε εἶναι. ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὸ 5 

χάτω πρὸς τὸ ἄνω προσαχτέον ἐστί" τοῦτο γὰρ ἔχει 
κίνησιν. τοῦτο γάρ ἐστι καὶ τὸ ἀποστὰν ἀπὸ τῆς φύ- 

6109. δῆλον οὖν ὅτι ἄλλως μὲν οὐδαμῶς ἐστι ἀναγ- 

κάσαι τοῦτο --- αἱ γὰρ ἐπιδέσιες οὐδέν τι μᾶλλον προσ- 

ἀναγκάζουσιν ἢ ἀπαναγκάξουσιν ---᾿ εἰ δέ τις τὸν 10 
βραχίονα πρὸς τῇσι πλευρῇσι ἐόντα ἀναγκάζοι ὡς uá- 

λιστα ἄνω. ὡς ὅτι ὀξύτατος ὃ ὦμος φαίνηται. δῆλον 

ὅτι οὕτως ἂν ἁρμοσϑείη πρὸς τὸ ὀστέον τὸ ἀπὸ τοῦ 

στήϑεος πεφυκός, ὅϑεν ἀπεσπάσϑη. εἰ οὖν τις τῇ μὲν 
3 , » - , - , - ἐπιδέσει χρῷτο τῇ νομίμῃ τοῦ ταχέως συναλϑεσϑῆναι τὸ 
εἵνεκα. ἡγήσαιτο δὲ τἄλλα πάντα μάταια εἶναι παρὰ 

τὸ σχῆμα τὸ εἰρημένον, ὀρϑῶς τε ἂν συνίοι ἰητρεύοι 
μ᾿ , ' , - , ' 

τε ἂν τάχιστα καὶ κάλλιστα. κατακεῖσθαι μέντοι τὸν 

ἄνθρωπον μέγα τι δια φέρον ἐστί. καὶ ἡμέραι ἱκαναὶ 128 

τεσσαρεσκαίδεκα, εἰ ἀτρεμέοι. εἴκοσι δὲ πάμπολλαι. zo 

1 ad ἐπιτρ. adscr. ἐπιφορότερον i. m. B? 3E evve- 
τέουσιν (v adscr. M» MV 4 vrovz. B 5 οἴονται εἶναι B, 
oiov τὲ εἶναι, MV ori. ot. τὲ & proposuit Litt., scripsit. Erm. 
τὸ ante κάτω om. V 6 τὰ ἄνω Β΄, em. 8 ἐστιν ΜΥ͂ 
9 ante γὰρ add. τε MV 9—10 προσαναγκάξουσι(ν") Μ, ἀπα- 

ᾳ 

ναγκάξουσι(ν ἢ M, ἐπαν. V 11 πλευρῇσιν M*V ὡς μάλ. &. 
ἀναγκ. ἄνω ὡς μάλ. ὡς ὅτι ὀξ. MV 12 φαίνεται Μ᾽ post 
φαίν. add. εἶναι MV δηλονότι οὗτος V 13 &ouoctij B, 
ἁρμοσϑεῖεν V καὶ Bi mut. in πρὸς B? cov απο B!, mut. in 
τὸ ἀπὸ B? 14 τις om. Tii addo mane 15 rjj om. B^ 
add. B? — ad vou. i. m. adscr. τῇ συνήϑει B? ξυναλῦ. BI, 
συναλεσϑ. V 10 ἡγήσ.- πάμπ. om. I' μάτην MV 11 συν- 
ειονι B, ξυν είην. M, ξυνίη V ἰητρεύειται pro i. τε B 
18 χάλιστα B χατακέε- MV 19 τι scripsi, τὸ codd. διά- 
φορον MV 
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15. Εἰ μέντοι τινὶ ἐπὶ τἀναντία ἡ κληὶς καταγεέη. ὃ 
οὐ μάλα γίνεται. ὥστε τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στήϑεος ὀστέον 

ὑποδεδυκέναι. τὸ δ᾽ ἀπὺ τῆς ἀκρωμίης ὀστέον ὑπερέχειν 
καὶ ἐποχεῖσϑαι ἐπὶ τοῦ ἑτέρου, οὐδεμιῆς μεγάλης ἰητρείης 

ταῦτά γ᾽ ἂν δέοιτο: αὐτὸς γὰρ Ó ὦμος ἀφιέμενος καὶ 
ὁ βραχίων ἱδρύοι ἂν τὰ ὀστέα πρὸς ἄλληλα, καὶ φαύλη 

ἄν τις ἐπίδεσις ἀρχέοι καὶ ὀλίγαι ἡμέραι τῆς πωρώσιος 

γενοίατ᾽ ἄν. 

16. Ei δὲ μὴ χαταγείη μὲν οὕτω. παρολισϑάνοι 

δὲ ἐς τὸ πλάγιον ἢ τῇ ἢ τῇ, ἐς τὴν φύσιν μὲν ἀγαγεῖν; 

ἂν δέοι ἀναγαγόντα τὸν ὦμόν σὺν τῷ βραχίονι, ὡς 

καὶ πρόσϑεν εἴρηται ὅταν δὲ ἵζηται ἐς τὴν ἀρχαίην 

φύσιν, ταχεῖα ἂν ἡ ἄλλη ἰητρείη εἴη. τὰ μὲν οὖν 

πλεῖστα τῶν παραλλαγμάτων χατορϑοῖ αὐτὸς ὃ βρα- 

χίων καταναγχαξόμενος πρὸς τὰ ἄνω. ὅσα δὲ ἐκ τοῦ 

ἄνωϑεν παρολισϑάνοντα ἐς τὸ πλάγιον ἦλϑεν ἢ ἐς τὸ 

κατωτέρω, συμπορσύνοι ἂν τὴν κατόρϑωσιν. si ὃ μὲν 

ἄνθρωπος ὕπτιος χέοιτο. κατὰ δὲ τὸ μεσηγὺ τῶν ὠμο- 

πλατέων ὑψηλότερόν τι ὀλίγῳ ὑποχέοιτο., ὡς περιρρηδὲς 

ἢ τὸ στῆϑος ὡς μάλιστα" καὶ τὸν βραχίονα ἀνάγοι 

1 καταγῆ B, -γείη MV κλιεισ κατεαγεισ ov u.y. Il' 8 δὲ 
MV post ἀκρ. add. το Β', del. ΒΞ ὀστέον post ἄκρ. om. Γ 
4 ἐποχέε- codd. ὑπὸ pro ἐπὶ I' οὐδὲ μ. V ut saepius ἰἑητρίης 
B, ἴητρης I' ὅ αὐτὸς. ... γενοίατ àv om. I' 8 γένοιτ᾽ B, 
γένοιντ᾽ V 9 οὕτως MVT' 10 τὸ τῇ ἢ τῇ ἔσω καὶ ἔξω δη- 
Aoi i. m. B? (cf. Gal. comm.) ἐς τὴν... . ἄνω (15) om. I' ἀπαγ. 
MV 11 ὥσπερ MV 12 εἰς M ἀρχ. om. B 13 ταχξίη 
ἂν ἦ ἡ &. ἰητρή. B 14 παραλαγμ. B, παρηλλαγμένων Gal. 
15 ἀναγκ. MV τὰ rasura mut. in τὸ M, τὸ V ἐκ om. MV 

τῶν ἄν. MV 16 ἤλϑε V καὶ pro ἢ MV 17 evvz. V, 
συνεργᾶ ss. B?, ξυνπορευνοι I', cvv δῶ i. m. M 19 ὀλίγω, 
o àb alt. manu i.ras. l I' ad σεριρρ. 1. m. περικεχλασμένον 
B? (Gal eomm. p. 420), ἑχατέρωϑεν f&xxswiuévov μενοειδές 
i.m. in M 20 £y codd, scripsi ἢ ὡς om. MV post βραχ. 
add. εἰ MV 
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Tig παρὰ τὰς πλευρὰς παρατεταμένον, ὃ δὲ ἰητρὸς τῇ 

μὲν ἑτέρῃ χειοὶ ἐς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος &u-130 

βάλλων τὸ ϑέναρ τῆς χειρὸς ἀπωϑέοι, τῇ δὲ ἕτέρῃ τὰ 
ὀστέα τὰ κατεηγότα εὐϑετίξζοι" οὕτως ἂν μάλιστα ἐς 

τὴν φύσιν ἄγοι. ἀτάρ. ὥσπερ ἤδη εἴρηται. οὐ μάλα s 

40 ἄνωϑεν ὀστέον ἐς τὸ κάτω φιλεῖ ὑποδύνειν. τοῖσι 

μὲν οὖν πλείστοισι. ὅταν ἐπιδεϑῶσιν, τὸ σχῆμα ἀρήγει, 
παρ᾽ αὐτὰς τὰς πλευρὰς τὸν ἀγκῶνα ἔχοντα. οὕτως ἐς 

τὸ ἄνω τὸν ὦμον ἀναγχάξεσϑαι. ἔστιν δὲ οἷσι μὲν τὸν 
ὦμον ἀναγχάζειν δεῖ ἐς τὸ (vo, ὡς εἴρηται. τὸν δὲ τὸ 

ἀγκῶνα πρὸς τὸ στῆϑος παράγειν. ἄχρην δὲ τὴν χεῖρα 
παρὰ τὸ ἀχρώμιον τοῦ ὑγιέος ὥμου ἴσχειν. ἣν μὲν 

οὖν χαταχεῖσϑαι τολμᾷ. ἀντιστήριγμά τι προστυϑέναι 

χρή. ὡς ἂν ὃ ὦμος ἀνωτάτω Tr ἣν δὲ περιίῃ, σφεν- 
δόνην χρὴ ἐκ ταινίης περὶ τὸ ὀξὺ τοῦ ἀγκῶνος ποιή- 15 

σαντα ἀναλαμβάνειν περὶ τὸν αὐχένα. 

11. ᾿ἀγχῶνος δὲ ἄρϑρον παραλλάξαν μὲν ἢ πρὸς 

πλευρὴν ἢ ἔξω, μένοντος τοῦ ὀξέος τοῦ ἐν τῷ κοίλῳ 

τοῦ βραχίονος. ἐς εὐθὺ χατατείναντα τὰ ἐξέχοντα 
ἀπωϑεῖν ὀπίσω καὶ ἐς τὸ πλάγιον. 20 

' 18. Τὰ δὲ τελέως ἐκβάντα ἢ ἔνϑα ἢ ἔνϑα, 

1 0 05... sipqgvor, (10) om. Τ' 2. 8 ἐμβαλὼν MV 
3 δ᾽ MV 4 τὰ post ὀστέα ss. V ὅ εὖ pro οὐ B!MV, 
οὐ Ss. B?, ex em. scr. Litt. μᾶλλον B 6 φιλέει, codd. 
" πλείστοισιν ΜΝ ἐπιδεϑῶσι ΜΥ 9 £ov: MV — 10 ὥσπερ 
MV 12 ἴσχει Γ' ἣν... μένει (c. 29 extr) om. I' 18 xevex£s. 

MV ἔῃ MV 14 περιείη M V 15 ἐχτένεης V 16 post 
c)y. add. rc seocrov punctis circumdatum Β 17 περι &yxovoc 
tit BM ἀγκῶνος... μένει, (c. 29 extr.) repetuntur in Mochliei 
cap. (—19, eadem capita non sunt in commentario Galeni 
παραλαξαν B παραλλάξομεν pro παρ. uiv Ap. ante πρὸς add. 
παραρϑρῆσαν codd., om. Ap., Mochl, Erm. 19 ἐς om. B 
τὸ ἐξέχον MV 20 ὀπίσσω Β 21 τελεως Ap., -είως cet. 
prius ἢ om. Ap. 



142 ΠΕΡῚ APOPON EMBOAHX 18. 19 

132 χατάτασις μέν, ἐν] ἧ ὃ βραχίων κχατεαγεὶς ἐπιδεῖται" 

1 

e 

e 

σι 

οὕτω γὰρ ἂν τὸ χαμπύλον τοῦ ἀγκῶνος οὐ κωλύσει. 
ἐχπίπτει δὲ μάλιστα ἐς τὸ πρὸς πλευρὴν μέρος. τὰς 

δὲ χατορϑώσιας ἀπάγοντα ὅτι πλεῖστον. ὡς μὴ ψαύῃ 

τῆς χορώνης 7| κεφαλή. μετέωρον περιάγειν καὶ περι- 

χάμψαι x«i μὴ ἐς εὐθὺ βιάξεσϑαι. ἅμα δὲ ὠϑεῖν 
τἀναντία ἐφ᾽ ἕχάτερα x«l παρωϑεῖν ἐς χώρην. συν- 

ὠφελοίη δ᾽ ἂν x«l ἐπίστρεψις ἀγκῶνος ἐν τούτοις. ἐν 

τῷ μὲν ἐς τὸ ὕπτιον, ἐν τῷ δὲ ἐς τὸ πρηνές. ἴησις 

δέ, σχήματος μέν" ὀλίγῳ ἀνωτέρω ἄχρην τὴν χεῖρα 

τοῦ ἀγκῶνος ἔχειν. βραχίονα δὲ κατὰ πλευράς. οὕτω 

δὲ xal ἀνάληψις xci ϑέσις [καὶ] εὔφορον χαὶ φύσις 

x«l χρῆσις ἐν κοινῷ, ἢν ἄρα μὴ κακῶς πωρωϑῇ᾽ zo- 

ροῦται δὲ ταχέως. ἴησις δὲ ὀϑονίοισι κατὰ τὸν νόμον 

τὸν ἀρϑριτικὸν χαὶ τὸ ὀξὺ προσεπιδεῖν. 

19. Παλιγχοτώτατον δὲ ἀγκὼν πυρετοῖς, ὀδύνῃσιν, 

ἀσώδει. ἀκρητοχόλῳ᾽ ἀγχῶνος δὲ μάλιστα τὸ ὀπίσω 

διὰ τὸ ναρχῶδες. δεύτερον δὲ τὸ ἔμπροσθεν" ἴησις 

δὲ ἡ αὐτή. ἐμβολαὶ δέ, τοῦ μὲν ὀπίσω. ἐκχτείναντα 

κατατείνειν. σημεῖον δέ, οὐ γὰρ δύνανται ἐχτείνειν" 

1 ἡ κατάτ. Àp. κατάστ. B post βραχ. add. κατεηγίης Β)εὶς 
MB, κατεαγεὶς V, om. Ap. Mochl. ἐπιδέεται codd., -εἴται Mochl. 

jyovv émiÓsousvog κατατεινεται 1. m. infÍ B* — 2 οὕτω... μέ- 
ρος om. Ap. 3 πλευρὸν M, τὸ mà. V 4 καϑάρσιας Ap. ἐπὶ 
πλεῖον pro ὅτι πλεῖστον Ap. ὅ περιάγει Ap. 6 καὶ ἐς ὠήϑην 
pro x. μὴ ἐς εὐϑὺ Ap. — € ἑκατέραν pro ἐφ᾽ ἕκ. Ap. 8 καὶ om. 
Ap. ἐπιστρέψεις MV τουτέοις codd. 10 ὀλίγον MV 
12 x«l codd., om. codd. in Mochl., del. Erm. 14 ὀϑονίοις 
B 15 ναρϑειτικόν B, v praefixit B? 16 παλιγκοτώτατον 
tit. in marg. sup. M παλιγκοτατον B πυρετοῖσιν (v M?) MV 

ὀδύναις B, ὀδύνησι(ν) M 17 ἀσώδει Β΄, mut. in ἀσώδεσι 
B?, ὀδύνῃ ἀσώδει Litt., ὀδύνῃσι, πυρετοῖσι ἀσώδεσι, ἀκρητοχό- 
λοισι Erm. τοὐπίσω MV 18 τοὔμπρ. MV 19 ἐχτιναντὰας 
Ap., ἐκτείναντι mut. in -ὰ M 20 κχκατατεῖναι M V Ap. οὐ 
.. . ἐχτείνειν om. ἐκτείνειν... δύνανταν οτη. Ap. 
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τοῦ δ᾽ ἔμπροσϑεν. οὐ δύνανται συγχάμπτειν" τούτῳ 

δὲ ἐν θέντα τι συνειλιγμένον σκληρόν, περὶ τοῦτο 184 

συγκάμψαι ἐξ ἐχτάσιος ἐξαίφνης. 
20. Διαστάσιος δὲ ὀστέων σημεῖον κατὰ τὴν φλέβα 

τὴν κατὰ βραχίονα σχιξζομένην διαψαύοντι. 5 

21. Ταῦτα δὲ ταχέως διαπωροῦται" ἐκ γενεῆς δὲ 
βοαχύτερα τὰ κάτω τοῦ σίνεος ὀστέα, πλεῖστα τὰ ἐγ- 

γύτατα τοῦ πήχεος. δεύτερον δὲ χειρός, τρίτον δὲ 

δαχτύλων" βραχίων δὲ καὶ ὦμος ἐγκρατέστερα διὰ τὴν 

τροφήν" ἡ δ᾽ ἑτέρη χεὶρ διὰ τὰ ἔργα πλείω ἔτι ἐγκρα- τὸ 

τεστέρη. μινύϑησις δὲ σαρκῶν, εἰ μὲν ἔξω ἐξέπεσεν, 

ἔσωϑεν" εἰ δὲ μή. ἐς τοὐναντίον, ἢ Xj» ἐξέπεσεν. 
22. ᾿ἀγχὼν δὲ ἐπὰν μὲν ἔσω ἢ ἔξω ἐκβῇ. κατάτα- 

σις μὲν ἐν σχήματι ἐγγωνίῳ τῷ πήχει πρὸς βραχίονα. 

τὴν μὲν μασχάλην ἀναλαβόντα ταινίῃ ἀνακρεμάθαι; 15 

ἀγκῶνι δὲ ἄκρῳ ὑποτιϑέντα τι παρὰ τὸ ἄρϑρον βά- 

οος ἐχχρεμάσαι ἢ χερσὶν χαταναγχάξειν. ὑπεραιωρη- 

ϑέντος δὲ τοῦ ἄρϑρου ci παραγωγαὶ τοῖς ϑέναρσιν, 
ὡς τὰ ἐν χερσίν. ἐπίδεσις ἐν τούτῳ τῷ σχήματι καὶ 
ἀνάληψις xci ϑέσις. 20 

1 δὲ MV συγκάμπτ., y i ras.l, M τουτέω codd., τοῦτο 
Ap. 2 συνηλεγμ. B, συνειλεγμ. MV, συνηλιγμ. Ap. τούτων Ap. 
3 ξυγκ. Μ ἐξ οι. Β 5 ante βραχ. add. τὸν Β' 6 διαπωροῦν- 
ται Β * πλείστω BV, -στωι M, πλεῖστα vulg. 8 δεύτερα 
codd., -ov Mochl. Litt. δὲ utroque loco om. MV 10 τροφήν 
codd., τροπήν vulg. δὲ MVAp. Mochl. ὅτι zàsio(v B) BMV 
pro πᾶ. ἔτι, ἔτι πλ. vulg., πλείω (-o M) ἔτι Mochl. 11 μινύ- 
ϑησις ἐλάσσωσις i1 m. M 12 sic. BMV, Ze. MNParr. ἢ B, 
2 A, qj V, 1 ἢ Erm. 13 ἐπὰν B, ἣν MV Ap. uiv om. MV 
εἴσω BMY, ἔσω N'AÀp. ἐκχβαίη; ? MY, £x. om. Ap. κατάστασις 
M 14 κοινῷ pro £yy. codd., £y. ἀρ. 15 τὴν μὲν om. Ap. 

ἀναλαμβάνοντα 1 MV τινὶ B, vw& Ap. pro ταινίῃ ante 
ἄκρῳ add. c V 16 ὕποϑεις B τι οῖ. Β ἀγκωναρὴν δὲ 
μηχρω ὑποϑεὶς παρὰ δὲ τὸ d. Ap. 17 χερσὶ M V ὕὑπερεωρ. 
BM 18 τοῖσι MV ϑέναρσι(ν ἢ M 19 τὰς Àp. τουτέῳ 
BV  é£móf£cuc...&voMjwag...9é£onug Ap. 
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28. Τὰ uiv ὄὕὄπισϑεν ἐξαίφνης ἐκτείνοντα διορϑοῦν 
τοῖς ϑέναρσιν ἅμα [δὲ] δεῖ ἐν τῇ διορϑώσει καὶ τοῖς 

186 ἑτέροις. ἣν δ᾽ | ἔμπροσϑεν, ἀμφὶ ὀϑόνιον συνειλιγ- 
μένον εὔογκον συγχάμπτοντα ἅμα διορϑοῦν. 

s 24. Ἣν δὲ éregozAwig p, ἐν τῇ διορϑώσει ἀμφό- 
τερα ἅμα χρὴ ποιεῖν. τῆς δὲ μελέτης τῆς ϑεραπείης 

χοινὸν καὶ τὸ σχῆμα χαὶ ἡ ἐπίδεσις. δύναται δὲ καὶ 

ἐχ τῆς διατάσιος χοινῇ συμπίπτειν ἅπαντα. 

20. Τῶν δὲ ἐμβολέων ci μὲν ἐξ ὑπεραιωρήσιος 

10 ἐμβάλλονται, αἱ δὲ ἐκ κατατάσιος. αἱ δὲ ἐκ περισφάλ- 
GL.0g* αὗται δὲ ἐκ τῶν ὑπερβολέων τῶν σχημάτων ἢ 

τῇ ἢ τῇ σὺν τῷ τάχει. 

26. Χειρὸς δὲ ἄρϑρον ὀλισϑάνει ἢ ἔσω ἢ ἔξω. ἔσω 
0i τὰ πλεῖστα. σημεῖα δ᾽ εὔσημα᾽ ἣν μὲν ἔσω, συγ- 

15 χάμπτειν τοὺς δαχτύλους οὐ δύνανται. ἣν δὲ ἔξω, ἐκ- 

τείνειν. ἐμβολὴ δέ: ὑπὲρ τραπέζης τοὺς δαχτύλους 

ἔχων τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δὲ ἀντιτείνειν, τὸ δὲ 

ἐξέχον ἢ τῷ ϑέναρι ἢ τῇ πτέρνῃ ἅμα ἀπωϑεῖν καὶ 
188 ὠϑεῖν πρόσω xci χάτω. κάτωθεν δὲ χατὰ τὸ ἕτερον 
20 ὀστέον ὄγκον μαλϑαχὸν ὑποϑείς. ἢν μὲν ἄνω. κχκατα- 

στρέψας τὴν χεῖρα, ἢν δὲ κάτω, ὑπτίην. ἴησις ὀϑονίοις. 

1 δὲ pro uiv MV Ap. éxrs((u Ap.)revre BM Ap. — 2 τοῖσι 
MV ϑέναρσι M δὲ post ἅμα punctumque post ϑέν. ipse 
delevi ἐν τοῖσιν (v add. M?) ἑτέροισιί(ίν V) MV 3 δὲ MV 

ἀμφιϑῆς V, -ϑεὶς cet. codd., ἀμφὶ Cornar. ex Mochl. 13 
cvvaAsyua. MV 4 cvvx. Β 6 ποιέειν MV — ϑεραπείας BM 
8 ante ἐκ add. ἡ B — 9 ἐμβολέ!! M ὑπερωρήσιος M 18 περὶ 
χειρὸς ἄρϑρον im tit. B, περὶ χειρὸς in tit MV 14 δὲ 
MV ante ἣν uiv add. καὶ BMV εἴσω MV καὶ ἢν p. εἴσω 
in ras. l M? ἣν uiv... ἐκτείν. om. Ap. 15 κάμπτειν B 
16 δὲ om. Ap. 18 τῷ et τῇ om. MV Ap. ἀπωϑέειν x. ὠϑέειεν 
MV 19 καὶ οῃι. ΜΥ͂ καὶ κάτω om.Ap. δὲ post κάτωϑεν om. Ap. 

20 μαλακὸν Ap. ἀπωϑέειν, πρόσω καὶ κάτωϑεν (κάτω Erm.) x. v. 
£. ὁ., 0. μ. o. Litt. et Erm. ex Mochlico 21 post ἴησις add. δὲ 
MV ὀϑονίοισιίν M) MV, -ίῳ Ap. 
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21. Ὅλη δὲ ἡ χεὶρ ὀλισϑάνει ἢ ἔσω ἢ ἔξω ἢ ἔνϑα 
ἢ ἔνϑα. μάλιστα δὲ ἔσω" ἔστι δ᾽ ὅτε ἡ ἐπίφυσις 
ἐχινήϑη" ἔστι δ᾽ ὅτε τὸ ἕτερον τῶν ὀστέων διέστη. 

τούτοισι κατάτασις ἰσχυρὴ ποιητέη. καὶ τὸ μὲν ἐξέχον 
9. » * 3 er ? - , » rr 9 

ἀπωϑεῖν, τὸ δ᾽ ἕτερον ἀντωϑεῖν. δύο εἴδεα ἅμα ὃς 5 

τοὐπίσω xci ἐς τὸ πλάγιον ἢ χερσὶν ἐπὶ τραπέζης ἢ 

πτέρνῃ. παλιγχοτώτατα δὲ xci ἀσχήμονα" τῷ χρόνῳ 
δὲ χρατύνεται ἐς χρῆσιν. ἴησις δὲ ὀθϑονίοις σὺν τῇ 

χειρὶ καὶ πήχει" καὶ νάρϑηκας μέχρι δαχτύλων τιϑέναι" 

ἐν νάρϑηξι δὲ δεθέντα ταῦτα πυκνότερα λύξιν ἢ τὰ τὸ 

κατήγματα, καὶ καταχύσει πλείονι χρῆσϑαι. 

28, Ἔχ γενεῆς δὲ βοαχυτέρη ἡ χεὶρ γίνεται καὶ 

μινύϑησις σαρχῶν μάλιστα τἀναντία 3| ἧ τὸ ἔχπτωμα. 
3 Hi ^ ^ , , , ηὐξημένῳ δὲ τὰ ὀστέα μένει. 

29. Ζαχτύλου δὲ ἄρϑρον ὀλισϑὺὸν μὲν εὔσημον. 15 
3 M N , 9 2 ' Χ N e ἢ , - 

ἐμβολὴ δὲ κατατείναντα ἐς ἰϑὺ τὸ μὲν ἐξέχον ἀπωϑεῖν. 

τὸ δὲ ἐναντίον ἀν τωϑεῖν" ἴησις δὲ ὀϑονίοις. μὴ ἐμ- 140 

πεσὸν δὲ ἐπιπωροῦται ἔξωϑεν. ix γενεῆς δὲ ἢ ἐν 

αὐξήσει ἐξαρϑρήσαντα τὰ ὀστέα βραχύνεται τὰ κάτω 

1 περὶ δακτύλου ἄρϑρων in tit M ἡ om. Ap. ἤσω Β 
utroque loco, εἴσω M 2 εἴσω MV ἔστιν B 4 τουτέοις 
B τούτοις ἡ κατάτ. Ap. ποιεῖται Ap. 5 ἀπωϑέειν MV, 
κεῖ Ap. δὲ MV ἀντωθέειν codd., -si Ap. post δύο add. 
δὲ Ap. post ἅμα add. x«i B 6 ἢ ante y. om. Ap. 

* πέρνη M. παλινπότατα B, παλιγκοτώτα M, παλίγκοτα 
τάδε wx. &. Àp. τῷ zo. δὲ B, τῷ δὲ yo. MV, δὲ om. Ap. 

8 ἦν χρησιμον pro ἐς yo. ÀÁp. δὲ om. ΜΥ͂ ὀϑονίοισι 
ΜΥ 9 ante πήχει add. τῷ vulg., articulum om. BMVH 
10 ἐνάρϑηξι pro ἐν v. Μ δὲ om. Β 11 χρέε. MV 12 βρα- 
χυτέρα Β 15. ἡ, om) B, 7] V 14 εὐξημ. B τὰ om. V 
15 [4] περὶ δαχτύλων in tit. B ὀλισϑὲν M, 02. om. Ap. 

16 ιοὔ (i e. ἰϑῦ) B, ss. 9v D?, ἰϑῦν MV ἀπωϑέειν 
MV 17 ante 09. add. ταινίῃ(οι V)ow MV, ἴσταιτι ἡ (3) 
σταιτὶ ἢ) Ap. ὀϑονίοισι MAp., -» V 11—18 ἐμπεσὼν BMV 

18 ἔξω Ap. 19 συνήρϑρωταν pro βραχύν. MV τὰ 
om. MV 

HrirPocRATES IJ 10 
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τοῦ ὀλισϑήματος καὶ σάρχες μινύϑουσι τἀναντία μά- 

λιστα ἢ ἧ τὸ ἔχπτωμα᾽ ηὐξημένῳ δὲ τὰ ὀστέα μένει. 

80. Γνάϑος δὲ ὀλίγοισι ἤδη τελέως ἐξήρϑρησεν" 

(r0» ὀστέον γὰρ τὸ ἀπὸ «rijg ἄνω γνάϑου πεφυκὸς 

ὑπεξύγωται πρὸς τῷ ὑπὸ τὸ οὖς ὀστέῳ προσπεφυκχότι, 
ὅπερ ἀποκλείει τὰς κεφαλὰς τῆς κάτω γνάϑου, τῆς μὲν 

ἀνωτέρω ἐόν, τῆς δὲ κατωτέρω τῶν κεφαλέων. τὰ δὲ 

σι 

ἄχρεα τῆς κάτω γνάϑου τὸ μὲν διὰ τὸ μῆκος οὐκ 

εὐπαρέχδυτον, τὸ δὲ αὖ χόρωνόν τε καὶ ὑπερέχον 

10 ὑπὲρ τοῦ ξυγώματος" ἅμα τὲ ἀπ’ ἀμφοτέρων τῶν 

ἀχρέων τούτων νευρώδεες τένοντες πεφύχασι., ἐξ ὧν 

ἐξήρτηνται οἱ μύες οἱ χροταφῖται καὶ μασητῆρες καλε- 

όμενοι᾽ διὰ τοῦτο δὲ καλέονται καὶ διὰ τοῦτο κινέον- 

142 rut, ὅτι ἐντεῦϑεν | ἐξήρτηνται" ἐν γὰρ τῇ ἐδωδῇ καὶ 

i5 ἐν τῇ διαλέχτῳ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ χρήσει τοῦ στόματος j (τὸ j ἄλλῃ χρή ματος 
ἡ μὲν ἄνω γνάϑος ἀτρεμεῖ" συνήρτηται γὰρ τῇ κε- 

- ' , , EUR * , , - E. 
quA; καὶ οὐ διήρϑρωται" ἡ δὲ κάτω γνάϑος κινεῖται 

ἀπήοϑροωται γὰρ ἀπὸ τῆς ἄνω γνάϑου καὶ ἀπὸ τῆς 

κεφαλῆς. διότι μὲν οὖν ἐν σπασμοῖσι καὶ τετάνοισι 

s) πρῶτον τοῦτο τὸ ἄρϑρον ἐπισημαίνει συντεταμένον, 

2 ὡς pro ἡ BMV, ἡ Erm. 8 περὶ γνάϑου ἐξαρϑρήσεως 
in tit. B, zsoi γνάϑου in tit. MVI' ὀλίγοισιν M?VI' 4 τὸ 
add. Erm. post ὁστ. add. τε BMI', om. V Ap. 5 ἀπεξύγ. 
Ap. πεφυκότι pro προσπ. Ap. 6 ἀποκλέει M 1 τὰ; τξ 
MV 8 ἄκραια B, ἄκρα MV, ἄκρεα Γ' (ἄκρεα, ἀκρέων Gal. 
comm. p. 428, 432) 9 εὐπαρὶσ(είσ I)Óvrov BI', εὐπαράδ. 
MV, εὐπαρέκδ. Foes. in notis ex coniectura, Erm. δ᾽ MVT' 

τε καὶ 9. 5.1. m. M 10 ἀπ᾿ om. MVI' 11 ἄχρων MV 
νευρωδεις B περύκασιν MV 12 κροταφίται V 18 δια- 

τοῦτο bis V 14 ἐξήρτηται Τὶ περὶ τῆς ἄνω γνάϑου tit. in 
m.M ροβὺ ἐδ. add. φησιν Τ' 14. 15 καὶ τῆ διαλέκτω καὶ 
πάση tij qo. I' 16 ἀτρεμέει codd. γράφεται καὶ συνήρί(ϑρω- 
voL? cf. Gal comm. p. 433) i. m. B? 17 κεινέεται BI 
19 post σπασμ. add. rs B?, καὶ corr. V 20 τοῦτο πρῶτον 
ΜΥΓ σημ. ΜΝ 
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καὶ διότι πληγαὶ καίριοι καὶ καροῦσαι αἱ κροταφίτιδ bL SUATIY 9 : θοναφιτιδὲς 
, 2 EA / , 7 τ 1 N - Y 

γίνονται, ἐν ἄλλῳ λόγῳ εἰρήσεται" περὶ δὲ τοῦ μὴ 
, 2 » , 2r, ^ 2 N ' , er 

κάρτα ἐξαρϑρεῖν τάδε αἴτια αἴτιον δὲ xal τόδε. ὅτι 

οὐ μάλα καταλαμβάνουσι τοιαῦται ἀνάγκαι βρωμάτων, 
er ' x » , ἊΝ er , ὥστε TOv ἄνθρωπον χανεῖν μέζον ἢ ὅσον δύναται" 5 

ἐχπέσοι δ᾽ ἂν ἀπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου σχήματος ἢ ἀπὸ τοῦ 

μέγα χανόντα παραγαγεῖν τὴν γένυν ἐπὶ ϑάτερα. z906- 

συμβάλλεται μέντοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἐχπίπτειν" ὅσα 
i ^ M er , ^ x 2 2N Ἃ 3 * γὰρ νεῦρα καὶ ὅσον μύες παρὰ ἄρϑρα εἰσὶν ἢ ἀπὸ 

x 3541.3 ce , ΄ , er 2 - / 
ἄρϑρων ἀφ᾽ ὧν συνδέδενται. rovrov ὅσα ἐν τῇ χρήσει 10 

πλειστάκις διακινεῖται. ταῦτα καὶ ἐς τὰς κατατάσιας 

δυνατώτατα ἐπιδιδόναι. ὥσπερ καὶ τὰ δέρματα τὰ 

εὐδεψητότατα πλείστην ἐπίδοσιν ἔχει. περὶ οὗ οὖν ὁ 
λόγος. ἐχπίπτει μὲν γνάϑος ὀλιγάκις, σχᾶται u£vroi 

πολλάκις ἐν χάσμῃσι, ὡς καὶ ζλλαι πολλαὶ μυῶν παρ- 144 
αλλαγαὶ καὶ νεύρων τοῦτο ποιέουσιν. δῆλον μὲν οὖν ic 
τοισίδε μάλιστά ἐστιν. ὅταν ἐκπεπτώκῃ" προΐσχει ἡ 

κάτω γνάϑος ἐς τοὔμπροσϑεν καὶ παρῆκται τἀναντία 

1 χκαιροῦσαὶ αἱ xo. D, καιροῦσαι MV, καρουσ αἱ ot xoo- 
τατφιταιμυὲς γίγν. D' 2 γέν. B ante ἐν add. καὶ V 
3 ἐξαρϑρέειν codd. — ante αἴτια add. τὰ B?M V, om. ΒΓ 
4 καταλαμβάνουσιν I' D χάνειν B, -ἕειν MV, χαίνειν I 

μείζονα - qocov ὃ. Τ' 1 παράγειν BI, μετάγειν Ap. 
Y. 8 προσυμβ. (sic) . . . ἐκπίπτ. ut Galeni verba describit I' 
δὲ voi pro μέντοι I' τόδε πρὸς om. I' ὅσα BAp., ὁκόσα 
MV 9 ὁκόσοι M V, ὅσοι B, om. Ap. μῦες V — ante ἀρϑ. 
add. τὰ V ἐστὶν Ap. 10 ξυνδ. BM, δέδενται V, συνδέ- 
ósroL Ap. 11 διακινέεται codd. καταστάσηας V 12 ἐπιδ. 
δύναται pro δυν. ἐπιδ. Ap. ὡς Γ 18 εὐδεφψητότα B'I'Ap., 
vv 88. B* — zsgl...Àóyog om. Τ' 14 ἔσχαται M V — oy. — 
πολλ. 0m. Ap. 15 χάσμασι mut. in -cs& D, χασμήσει Ap., 
χάσμησι M'!I'; -» VM? ὥσπερ MV ὡς.... ποιέουσιν om. 
Ap. αἱ pro x«i Gal, in cit. p. 437 πολλαὶ BI', om. MV 
16 ποιέουσι MV δὲ pro uiv οὖν MV 17 ἐκ τῶνδε B, ἐκ 
add. B?, τοῖσι δὲ MV, τοῖςδε ΓΑΡ. ἐκπεπτώκει MV προίσχε- 
ται γὰρ MV Ap. 18 ἐναντία Ap., τααντία D 

10" 
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τοῦ ὀλισϑήματος. καὶ τοῦ ὀστέου τὸ κόρωνὸν ὀγκηρό- 
τερον φαίνεται παρὰ τὴν ἄνω γνάϑον. καὶ χαλεπῶς 

συμβάλλουσι τὰς γνάϑους. τούτοις ἐμβολὴ πρόδηλος. 

ἥτις γίνοιτ᾽ ἂν ἁρμόξουσα" χρὴ γὰρ τὸν μέν τινα κατ- 

ἔχειν τὴν κεφαλὴν τοῦ τετρωμένου, τὸν δὲ περιλα- 

βόντα τὴν κάτω γνάϑον καὶ ἔσωϑεν καὶ ἔξωϑεν τοῖσι 
δαχτύλοισι κατὰ τὸ γένειον, χάσχοντος τοῦ ἀνϑρώπου 

ὅσον μετρίως δύναται. πρῶτον μὲν διακινεῖν τὴν γνά- 

Sov χρόνον τινά. τῇ xci τῇ παράγοντα τῇ χειρί, καὶ 

αὐτὸν τὸν ἄνϑρωπον χελεύειν χαλαρὴν τὴν γνάϑον 

ἔχειν καὶ συμπαράγειν καὶ συνδιδόναι ὡς μάλιστα" 

ἔπειτα ἐξαπίνης σχάσαι τρισὶ σχήμασι ὁμοῦ προσέχοντα 

τὸν Ψόον᾽ δεῖ μὲν γὰρ παράγεσϑαι ἐκ τῆς διαστροφῆς 

ἐς τὴν φύσιν, δεῖ δὲ ἐς τοὐπίσω ἀπωσϑῆναι τὴν γνά- 

Sov τὴν κάτω. δεῖ δὲ ἑπόμενον τούτοισι συμβάλλειν 
τὰς γνάϑους xci μὴ χάσχειν. ἐμβολὴ μὲν οὖν αὕτη, 

καὶ οὐκ ἂν γένοιτο ἀπ᾿ ἄλλων σχημάτων. ἱητρείη δὲ 

βραχεῖα ἀρκεῖ" σπλῆνα προστιϑέντα κεκηρωμένον χαλαρῷ 

ἐπιδέσμῳ ἐπιδεῖν. ἀσφαλέστερον δὲ χειρίζειν ἐστὶν 
ὕπτιον χαταχλίναντα τὸν ἄνθρωπον, ἐρείσαντα τὴν 

κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ σχυτίνου ὑποκχεφαλαίου ὡς πλη- 

1. 2 ὀγκηρὸν Ap. 2 γίνεται B Ap., yiyv. I περὶ V 
3 Évuf. B, συμβάλουσιν I' ante γνάϑ. add. χάτω MV τού- 
τοισι M!, -» M?V τοῦυτοις οὖν ἐ. μὲν zo. Γ 4 οἴη τις I'Àp. 

γίγνεται &ou. I' γίν. ἂν ἅρμ. om. Ap. χρὴ ... ὡς μά- 
λιστα (11) om. I' τινὰ om. Ap. 5 τοῦ τετρ. Om. Ap. 
6 τοῖς B 8. 9 τὴν yv. om. Erm. 9 prius τῇ om. ἀρ. 
11 ἔχειν καὶ om. Ap. ξυμπαρ. et $vvóid. B 12 σχήμασιν 
ΜΥ͂ σπάσαι εἰς τοὐπίσω xci ἀναλήψει γενείου τρισὶν ὁμοῦ 
σχήμασιν Ap. 18 χρὴ MV παραγενέσϑαι Ap. διατροφῆς V 

15 δεῖ δὲ... δεῖ δὲ om. Ap. τούτοις ξυμβ. B τούτοις 
καὶ συμβ. Ap. ὡᾧ δ᾽ εἴπωμεν ἐν τούτω σ. τ. y. *. u. y. ut verba 
Galeni dat I' 10 ἐμβολὴ... ὑπείκῃ (Ὁ. 149,1) om. ΓΙ 17 ἰητρίη 
Β 18 βραχείη B, -εἰα V ἀρκέει MV 19 χειρουργεῖν 
Ap. 20 χατακχκλίνοντα Ap. 21 ὕπο cx. émix. Ap. 



ΠΕΡῚ APOPO9N EMBOLHX 30. 31. 32 149 

ρἑστάτου, ἵνα ὡς ἥκιστα ὑπείχῃ" προσχατέχειν δὲ χρή 
τινα τὴν κεφαλὴν τοῦ τετρωμένου. 

31. Ἣν δὲ ἀμφότεραι αἱ γνάϑοι ἐξαρϑρήσωσιν., 146 
ἡ μὲν ἴησις ἡ αὐτή. συμβάλλειν δ᾽ ἔτι ἧσσον οὗτοι 
τὸ στόμα δύνανται" x«i γὰρ προπετέστεραι αἱ γένυες 5 
τούτοισιν, ἀστραβέες δέ" τὸ δὲ ἀστραβὲς μάλιστα ἂν 
γνοίης τοῖσιν ὁρίοισιν τῶν ὀδόντων τῶν τε ἄνω καὶ 

τῶν κάτω χατ᾽ ἴξιν. τούτοισι συμφέρει ὡς τάχιστα 

ἐμβάλλειν. ἐμβολῆς δὲ τρόπος πρόσϑεν εἴρηται. ἣν 

δὲ μὴ ἐμπέσῃ. κίνδυνος περὶ τῆς ψυχῆς ὑπὸ πυρετῶν i0 

συνεχέων x«i νωϑρῆς καρώσιος" καρώδεες γὰρ οἱ μύες 
οὗτοι x«l ἀλλοιούμενοι καὶ ἐντεινόμενοι παρὰ φύσιν" 

φιλεῖ δὲ x«l ἣ γαστὴρ ὑποχωρεῖν τούτοισι χολώδεα 

ἄκρητα ὀλίγα. καὶ ἢν ἐμέωσιν, ἄκρητα ἐμέουσι. οὗτοι 

οὖν καὶ ϑνήσκουσι δεχαταῖοι μάλιστα. 15 
32. "Hv ὃὲ καταγῇ ἡ κάτω γνάϑος. 1v uiv μὴ &xo- 

χαυλισϑῇ παντάπασιν. ἀλλὰ συνέχηται τὸ ὀστέον. ἐγκε- 

χλιμένον δὲ ἧ, κατορϑῶσαι μὲν χρὴ τὸ ὀστέον παρά γε 
τὴν γλῶσσαν πλαγίην ὑπείραντα τοὺς δακτύλους, τὸ δ᾽ 

1 ézoxiivy Àp. 2. τινα χρὴ ΜΥ ἰωμένου pro rero. Àp. 
πάσας τὰς βλάβας οἱ Ἴωνες ὀνομάξουσι κοινῶς τρώματα (--- Gal. 
comm. p. 443) in m. sup. B? 3 τς περὶ ἀμφοτέρων γνάϑων 
ἐξαρθϑρήσεως in tit B δ᾽ MV ἐξαρϑρήσουσιν M 4 ἕξυμβ.. 
p in ras. L, subest λὰ Β δέ τι codd., δ᾽ ἔτι Erm., δ᾽ ἧσσον 
ἔτι Ap. ὅ γὰρ om. ἂρ. σρουπ. MV δὲ pro αἱ Ap. 
6 ἀστραβέες altero quoque loco MV μάλιστ᾽ ΜΥ 7 óoíotot 
MV 8 τούτοις Β τούτοισιν oc v. £É. V 9. ἐμβαλέειν MV 
11 $vveyüvr MV μῦες V ut solet 18 φιλέει... ὑποχωρέειν 
codd. χολώδηβιυ 14 ἄχριτα BI'bis ἐμέσωσι B ἐμέουσιν 

MVI' τοίνυν pro οὖν ΒΓ 16 i£ περὶ τῆς κάτω γνάϑου 
καταγίσης tit. Β [11 & codd. 17. 18 ἐγκεχλασμ. B!, mut. in 
ἐγκεκλιμ. B?, ἐκκεχλασμ. M V, ἐνκεχλιμ. D ἤ B, ἔη MV, ἡ T 

19 γλώσσαν  πλαγεῖαν M, -γίαν V ὑὕἧφείραντα B, 
ὑφέτεραντα D' δὲ MV 
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ἔξωϑεν ἀντερείδοντα. ὡς ἂν συμφέρῃ" καὶ ἣν διεστραμ- 
μένοι ἔωσιν οἱ ὀδόντες οἱ κατὰ τὸ τρῶμα καὶ κεχινημένοι. 
D v 3 , M ^ 1 μὰ , ^ 

ὅταν τὸ ὀστέον χατορϑωϑῇ. ζεῦξαι τοὺς ὀδόντας χρὴ 

πρὸς ἀλλήλους. μὴ μοῦνον τοὺς δύο. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ 
5 πλείονας. μάλιστα μὲν χρυσίῳ, ἔστ᾽ ἂν χρατυνϑῇ τὸ 

148 ὀστέον, εἰ δὲ μή, λίνῳ" ἔπειτα ἐπιδεῖν κηρωτῇ καὶ σπλή- 

νεσιν xci ὀϑονίοισι ὀλίγοισι μὴ ἄγαν ἐρείδοντα, ἀλλὰ 

χαλαροῖσι. εὖ γὰρ εἰδέναι χρή, ὅτι ἐπίδεσις ὀϑονίων 
, , M 3 3 , » - γνάϑου καταγείσης σμικρὰ μὲν ὠφελέοι ἄν, εἰ χρηστῶς 

2 , , M μ᾿ , , M 9 , 

10 ἐπιδέοιτο, μεγάλα δὲ ἂν βλάπτοι. εἰ καχῶς ἐπιδέοιτο. 

πυχνὰ δὲ παρὰ τὴν γλῶσσαν ἐσματεῖσϑαι χρὴ καὶ πο- 
λὺν χρόνον ἀντέχειν τοῖσι δαχτύλοισι χατορϑοῦντα τοῦ 

ὀστέου τὸ ἐγκλιϑέν: ἄριστον δ᾽ εἰ αἰεὶ δύναιτο, ἀλλ᾽ 

οὐχ οἷόν τε. 

: — 839. Ἣν δὲ ἀποχαυλισϑῇ παντάπασιν τὸ ὀστέον — 
ὀλιγάκις δὲ τοῦτο γίνεται ---. χατορϑοῦν μὲν χρὴ τὸ 

ὀστέον οὕτως ὡς εἴρηται. ὅταν δὲ χατορϑώσῃς. τοὺς 

ὀδόντας χρὴ ξευγνύναι,. ὡς πρόσϑεν εἴρηται" μέγα γὰρ 
μὴ , 9 ' , ^ , Ἁ 2 

ἂν συλλαμβάνοι ἕς τὸ ἀτρεμεῖν" προσέτι χαὶ ἤν τις 

1 ἀντερείδειν MV ἕυμφ. MV. xiv MV. καὶ ἣν... χα- 
Aeg. (8). om. I' 2. καὶ om. MV ὁκότων MV 4 μόν. codd., 
μοῦν Pq. ἐπὶ om. MV 4. πλέονας MV — 5 χρυσῷ B εὖτ᾽ 
pro ἔστ᾽ V χρατηϑῇ M 6.7 σπληνεασιν B, σπλήνεσι M — post 
σπλ. add. ὀλίγοισι MV — x«l 09. 604. i. m. M? ógovioww MV 

8 χαλαροῖσιν M?V 9 γνάϑῳ καταγείσῃ u. codd., -ov -σὴης u. Τ' 
μικρὼν Μ àv og. ΜΥ 10 μέγαλα.... ἐπιδ. om. M!, add. in 

τη. ΜῈ δ᾽ MV 11 πυκινὰ Τ' ἐσματέεσϑαι B, ἐσμάττεσϑαι Τ' 
Gal. in comm. vulg. oiov ἐν βάϑει ξητεῖν σημαίνει; τὸ δὲ 
ἐσματέεσϑαι τὸ ἐν βαϑεῖ ξητεῖν i. m. B?, ἀντὶ τοῦ ξητεῖν καὶ 
ψηλαφᾶν i. m. inf. 11. 12 πολῦν V ut saepius 19. 13 τὸ 
ὀστέου I', mut. in τοῦ 0. man. 9 13 £vx4. BI, ἐκλυϑέν V 
ἄριστον... γεγραμμένων (151,4) om. Τ᾿ δὲν Β΄, δὲ εἰ B? cet. 
sí om. ἀεὶ MV 14 οὐχ᾽ αὖ solet V οἴονται Β 18 τῇ dev 
ἀποκαυλισϑὴ τὸ ὀστεον τῆς κατω γνάϑου tit. B παντάπασι 
MV 17 ὥσπερ MV 18 ἔμπροσθεν MV 19 &v ss. B? 

συνλαμβάνοιεν B τὸ ἀτρεμέειν B, τὴν ἀτρεμίην MV 
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ὀρϑῶς ζεύξῃ ὥσπερ χρὴ τὰς ἀρχὰς ῥάψας. ἀλλὰ γὰρ 
, n A p 9 E 

οὐ ῥηίδιον χειρουργίην πᾶσαν £v γραφῇ διηγεῖσϑαι, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ὑποτοπεῖσϑαι χοὴ ἔκ τῶν γεγραμμέ- 1580 

vov. ἔπειτα χρὴ δέρματος Καρχηδονίου. ἣν μὲν νε- 

ὥτερος ἦ ὃ τρωϑείς, ἀρκεῖ τῷ λοπῷ χρῆσϑαι., qv δὲ Ὁ 

τελειότερος $5, αὐτῷ τῷ δέρματι" ταμόντα δὲ χρὴ εὖρος 

ὡς τριδάχτυλον ἢ ὅπως ἂν ἁρμόξῃ., ὑπαλείψαντα χόμμι 

τὴν γνάϑον --- εὐμενέστερον γὰρ χόλλης — προσχολ- 

λῆσαι τὸ δέρμα ἄκρον zgóg τῆς γνάϑου τὸ ἀποχεχαυ- 

λισμένον ἀπολείποντα ὡς δάχτυλον ἀπὸ τοῦ τρώματος 10 

ἢ ὀλίγῳ πλέον. τοῦτο μὲν ἐς τὸ χάτω μέρος. ἐχέτω 
N ' y 2 - e , δὲ ἐντομὴν χατὰ τὴν ἴξιν τοῦ γενείου ὁ ἱμάς. ὡς ἀμ- 

φιβεβήκῃ ἀμφὶ τὸ ὀξὺ τοῦ γενείου. ἕτερον δὲ ἱμάντα 
τοιοῦτον ἢ ὀλίγῳ πλατύτερον προσχολλῆσαι χρὴ πρὸς 

τὸ ἄνω μέρος τῆς γνάϑου., ἀπολείποντα καὶ τοῦτον 15 
32 χ - , er CNR d ? , 3 

ἀπὸ τοῦ τρώματος. ὅσον περ ὁ ἕτερος ἀπέλιπεν" ἐσχίσϑω 

δὲ x«l οὗτος ὃ ἱμὰς τὴν ἀμφὶ τὸ οὖς περίβασιν: ἀποξέες 

δὲ ἔστωσαν οἱ ἱμάντες ἀμφὶ τὴν συναφήν. ἔνϑα συνάπτε- 

σϑαί τε καὶ συνδεῖσθϑαι χρὴ τὰ πέρατα τῶν ἱμάντων 7" 

ἐν δὲ τῇ χολλήσει ἡ σὰρξ τοῦ σκύτεος πρὸς τοῦ χρω- so 

τὸς ἔστω. ἐχεκολλότερον γὰρ οὕτως. ἔπειτα κατατεί- 

1 ξεύξει Β ῥαφὰς ΒΜ, ἀρχὰς V, yo. τὰς ἀρχὰς i. m. M 
ἐν yg. χ. π. ἀτρέκεως διηγέεσϑθϑαι ΜΥ ἐπιγραφῆ Β΄, ἐπι del. 

B? et adscr. ἕν ἀτρ. om. B!, ss. post διηγ. B? 3 A 
ὕποπ. M, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν i. m. ab ead. m. ὑποτυπέεσϑαι 
codd., ὑποτοπ. Litt. ex Erot. et Schneideri lex. 4. 5 νηπι- 
ώτερος ΜΥ 5 £g MV. ἀρκέει ΜΥ͂ λοιπῷ DMT' Gal., λέπει 
SS. B? χρέε. MV 6 £y MV ταμόντα.... περίβασιν (11) 
om. I' ταμνοντὰ B " óxos MV ἁρμόξειν B κόμι M. 
8 χόλλῃ MV 9 .τὸ δέρμα BM V, τὴν δέριν vulg., v. δέοριν E, 
varia lectio Severini, Erm. 9. 10 ἐκκεκαυζ. V 12 δὲ om. B, 
9' ἐν τῶ μην Β ἴξ. V ut solet 16 ἀπέλειπεν BM V, -λιπ- 
rel. codd. 18 δ᾽ V & codd. ἔνϑα.... ἱμάντων om. codd. 
(praeter Par. O et I) Litt. Erm. 19 γρὴ I' εἰς pro χρὴ O 

20—21 χρώματος D, uc punctis inclusum ἐχεκολλώτ. BT' 
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152 vavr& xci τοῦτον χρὴ τὸν ἱμάντα, μᾶλλον δέ τι τὸν 

5 

παρὰ τὸ γένειον. ὡς ὅτι μάλιστα μὴ ἀπομυλλαίνῃ T 

γνάϑος., συνάψαι τοὺς ἱμάντας κατὰ τὴν χορυφήν, xal 

ἔπειτα περὶ τὸ μέτωπον ὀϑονίῳ καταδῆσαι καὶ κατά- 

βλημα χρὴ εἶναι. ὥσπερ νομίζεται. ὡς ἂν ἀτρεμέῃ τὰ 

δεσμά. τὴν δὲ κχατάκλισιν ποιείσϑω ἐπὶ τὴν ὑγιᾶ 

γνόάϑον. μὴ τῇ γνάϑῳ ἐρηρεισμένος. ἀλλὰ τῇ κεφαλῇ. 

ἰσχναίνειν δὲ χρὴ τὸ σῶμα ἄχρι ἡμερέων δέχα, ἔπειτα 

154 ἀνατρέφειν | μὴ βραδέως᾽ ἢν γὰρ ἐν τῇσι πρώτῃσι 

τὸ ἡμέρῃσι μὴ φλεγμήνῃ, ἔν εἴκοσι ἡμέρῃσι ἡ γνάϑος 

1 e 

χρατύνεται" ταχέως γὰρ ἐπιπωροῦται. ὡς καὶ τὰ 

ἄλλα τὰ ἀραιὰ ὀστέα, ἢν μὴ ἐπισφακελίσῃ. ἀλλὰ γὰρ 

περὶ σφακχελισμῶν τῶν συμπάντων ὀστέων. ἄλλος μα- 

χρὺὸς λόγος λείπεται. αὕτη ἡ διάτασις ἡ ἀπὸ τῶν 

κολλημάτων εὐμενὴς καὶ εὐταμίευτος καὶ ἐς πολλὰ x«i 

πολλαχοῦ διορϑώματα εὔχρηστος. τῶν δὲ ἰητρῶν οἱ 

μὴ σὺν νόῳ εὔχειρες καὶ ἐν ἄλλοισι τρώμασι τοιοῦτοί 
εἶσι καὶ ἐν γνάϑων κχκατήξεσιν᾽" ἐπιδέουσι, γὰρ γνάϑον 

χαταγεῖσαν ποικίλως καὶ καλῶς καὶ κακῶς πᾶδα 

1 χρὴ post κατατ. M V — post χρὴ add. καὶ τῇ καὶ τῇ V, 
yo. καὶ vni και vq, M i. m. τὸ I'D', v ss. B? 2 περὶ pro παρὰ 
MV ὡς ὅτι u. del. Erm. μὴ om. MV, punctis incl. B* 
ἀπομυλαίνη MVTD, -νει B, μυλαίνη: προπεπτώκει B? i. m. (cf. 
Gal. glossar. s. v. προμυλλαίνει), μὴ ἀποσμιλαίνειν Gal. comm. 

2. 8 ἡ γνάϑος del. Erm. 8 &£ MV post xoo. add. 
ἀνενεχϑέντων, quod est initium comm. Gal. 3. 4 «ez. MV 

x«l Ém....xoroóiccu. om. I' 4 χατὰ pro περὶ B 
5 ἀνὰν B, àv Γ΄, ἂν om. MV ἀτρεμέη corr. ex ἀτρεμέα ut 
videtur V — 6 τὴν δὲ... κακῶς (19) om. I' ποιέε. MV ὕγιαν 
B! mut. in ὑγιᾶ B?, ὑγιέα MV 8 ἡμερῶν BM — 9 πρόώτιησι 
B, πρώτησιν (-c. Μὴ M?V 10 ante μὴ iterat ἣν B? 
gisygpuon M sixocw VM? ἡ om. ΒΜ, vulgo legitur 

11 ὥσπερ MV 13 &. B, συμβάντων V 11 ξὺν B αλλδι 
in extr. versu B 18 εἰσιξ M — γνάϑω B 19 καὶ χαχῶς 
punctis inclusit B* 
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γὰρ ἐπίδεσις γνάϑου οὕτως καταγείσης ἐγκλίνει τὰ 

ὀστέα ἐς τὸ χάτηγια ῥέποντα μᾶλλον ἢ ἐς τὴν φύ- 

σιν ἄγει. 
84, Ἣν δὲ ἡ κάτω γνάϑος κατὰ τὴν σύμφυσιν τὴν 

χατὰ τὸ γένειον διασπασϑῇ --- μούνη δὲ αὕτη σύμ- 5 

φυσις ἐν τῇ κάτω γνάϑῳ ἐστίν. ἐν δὲ τῇ ἄνω πολλαί" 

GAÀ οὐ βούλομαι ἀποπλανᾶν τὸν λόγον, ἐν ἄλλοισι 

γὰρ εἴδεσι νοσημάτων περὶ τούτων εἴρηται — ἢν οὖν 

διαστῇ ἣ κατὰ τὸ γένειον σύμφυσις, κατορϑῶσαι μὲν 

παντὸς ἀνδρός" τὸ μὲν γὰρ ἐξεστεὸς ἐσωθϑεῖν χρὴ ἐς 1 
τὸ ἔσω μέρος. προσβάλλοντα τοὺς δαχτύλους. τὸ δ᾽ 
ἔσω ῥέπον ἀντερείδοντ᾽ ὡς ἂν συμφέρῃ ἀνάγειν ἐς τὸ 

ἔξω μέρος ἐνερείσαντα τοὺς δαχτύλους. ἐς διάστασιν 

μέντοι διατεινάμενον ταῦτα χρὴ ποιεῖν᾽ ῥήιον γὰρ ἐς 

τὴν φύσιν ἥξει ἢ εἴ τις ἐγχρίμπτοντα ἐς ἄλληλα | τὰ 156 

ὀστέα παραναγχάζειν πειρᾶται᾽ τοῦτο παρὰ πάντα τὰ 16 

τοιαῦτα [ὑπομνήματα] χαρίεν εἰδέναι. ὁπόταν δὲ κατ- 

ορϑώσῃς., ζεῦξαι μὲν χρὴ τοὺς ὀδόντας τοὺς ἔνϑεν 

1 οὕτω MV, καυληδόν ss. B ex Gal. comm. £vxA. B, 
ἐκχλ. ΜΥΓ Gal. 2 post ócr. add. τὰ MV, om. BI' 4 ἐὰν 
ἡ κατὰ τὸ γένειον σύμφυσις tit. M i. m. sup. ξυμφυσιν Br 

5 διασπασϑηναι B, vor punctis incl. B? μόνη, Β 7 ἀλλ᾽ 
. ποιεῖν (14) om. Γ᾽ ἄλλοις B 8 εἴδεσιν B θητέον MV 

8 IO περι διαστασεως y] κατὰ TO γένειον γενομένη σύμφυσις 
tit. Β 10 γὰρ ss. V. ἔσωϑεν B', ἐσωϑέειν ΒῖἾΜΥ 11 προσβ.. 
c add. B? δὲμ 10 εἴσω V, om. M!, add. Μ2 ἀντ. ὡς ἂν 
c. om. MV, αντεριδοντως &v ξυμφεέριν Β, punctis inclus. B* 
ἁπάγ. BV, ἀνάγειν εἰς τὸ É u. i. m. B* 14 διατεινάμενοι 
MV ποιέειν codd. ῥήι- scripsi, ó«- codd. 15 ἐὰν ἐγχρίπτ. 
(τις om.)M V 16 παραναγκάζοι 2 MV post παραν. add. τίς. MVI' 

παρὰ... ὄϑον. (Ρ. 164, 8) om. I πᾶσιν B! corr. B» 17 ὑπομν. 
iam Littraeo suspectum (aut deleri aut singularem aut κατ- 
ἤγματα vult) uneis inclusi, totam sententiam (τοῦτο... εἰδέναι) 
ut emblema alienum sustulit Erm. 17 «o. sid. om. B! 
add. B? i. m. χαρίεν N, χάριεν cet. óx. codd. 17. 18 κα- 
$oo9ccig B, -ϑώση MV 18 τοὺς post 00. om. V 
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x«i ἔνϑεν πρὸς ἀλλήλους, ὥσπερ καὶ πρόσϑεν ἤδη 

εἴρηται. ἰᾶσϑαι δὲ χρὴ κηρωτῇ καὶ σπλήνεσιν ὀλίγοισι 

x«i ὀϑονίοις. ἐπίδεσιν δὲ βραχεῖαν ἢ ποικίλην ud- 

λιόστα τοῦτο τὸ χωρίον ἐπιδέχεται, ἐγγὺς γάρ τι τοῦ 

ἰσορρόπου ἐστὶν ὡς δὴ μὴ ἰσόρροπον ἐόν: τοῦ δὲ 

ὀθονίου τὴν περιβολὴν ποιεῖσθαι yox, ἣν μὲν ἡ δεξιὴ 

γνάϑος ἐξεστήκῃ, ἐπὶ δεξιά --- ἐπὶ δεξιὰ δὲ νομίζεται, 

ἣν ἡ δεξιὴ χεὶρ ἡγῆται τῆς ἐπιδέσιος —, ἣν δὲ ἡ 

ἑτέρη γνάϑος ἐχστῇ, ὡς ἑτέρως χρὴ τὴν ἐπίδεσιν ἄγειν. 

καὶ ἣν μὲν ὀρϑῶς τις κατορϑώσηται καὶ ἐπατρεμήσῃ 

168 ὡς χρή, ταχεῖα | μὲν ἡ ἄλϑεξις, οἵ v' ὀδόντες ἀσι- 

15 

νέες γίνονται" ἣν δὲ μή ὡτέ bp ἡ ἄλϑεξ ey jv δὲ μή, χρονιωτέρη uiv ἡ ἄλϑεξις, 
^ M A e 3 ΄ M ^N M διαστροφὴν δὲ ἴσχουσι oi ὀδόντες x«l σιναροὶ xci 

ἀχρεῖοι γίνονται. 

35. "Hv δὲ ἡ δὶς καταγῇ. τρόπος μὲν οὐχ εἷς ἐστι 
χατήξιος, ἀτὰρ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα λωβῶνται οἱ χαί- 

θοντὲς τῇσι καλῇσιν ἐπιδέσεσιν ἄνευ νόου. ἐν δὲ τοῖσι 
, Y δ. 7! 93 P] ὃ ΄ ^ er περὶ τὴν ῥῖνα μάλιστα ἐπιδεσίων τε γὰρ αὕτη ποικι- 

1 ἤδη om. MV 2 ἰῆσϑ. MV σπλήνεσι B 3 ὁϑο- 

vioww MV βραχειτινι pro fo. ἢ B!, mut. in Bocysl" B?, 
Boexsimv V, -swxv ss. ἡ ead. man. M., βραχειτιν εἶ pro βρ. ἢ 
I' 4 simplex δέχεται Gal. comm. p. 462 τι MVI', om. B 

6 ποιέε. codd. χρὴ om. MV  ἐξεστήκει BV ἐπὶ 
δεξιὰ alt. om. I' post vou. add. sivo: MVB?, om. Β' Γ 
8 δεξιὰ MV ἡἧγεῖται B!M, mut. in προηγηται B? 9 ἐξ- 
εἑστήκῃ MV ἢ ποικ., ὡς... ἐόν, ἐπὶ δεξιὰ δὲ voul£svow . . . 
ἐπιδ.. ὡς ante ér. omnia del. Erm. 10 xv M, κ᾿ jv V 
κατορθωθῇ τε Wb. καὶ ἢν. .. γίνονται om. I 11 ταχείη 
B, -εἰα V οἱ δὲ MV 19 ἐπὶ Β', ss. ἣν B? ϑεῖλξις B! 
corr. B? 13 δ᾽ MV ἴσχουσιν (v add. M?) BM*V post οἱ 
add. δὲ M, post ὀδ. add. δὲ V ^ καὶ ante σιν. om. MV 
14 ἀχρήϊοι MV γίγν. B 15 περὶ ῥινὸς καταγείσης i. t. 
BI, ἐὰν ἡ ῥὶς καταγῆιν tit. in m. sup. 16 λωβέονται 
B 17 καλῆσιν M?V ἄνευ... μάλ. om. I' 18 ῥίνα ut 
solet V 3 
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λωτάτη καὶ πλείστους μὲν σχκεπάρνους ἔχουσα, διαρ- 

ρωγὰς δὲ x«i διαλάμψιας ποικιλωτάτας τοῦ χρωτὸς 

δομβοειδέας. ὡς οὖν εἴρηται, οἱ τὴν ἀνόητον εὐχει- 

θίην ἐπιτηδεύοντες ἄσμενοι ῥινὸς κατηγυίης ἐπιτυγχά- 

ψουσιν ὡς ἐπιδήσωσι. μίαν μὲν οὖν ἡμέρην ἢ δύο s 
ἀγάλλεται ὁ ἰητρός. χαίρει δὲ ὁ ἐπιδεδεμένος" ἔπειτα 

ταχέως μὲν ὃ ἐπιδεδεμένος χορίσχεται᾽ ἀσηρὸν γὰρ 

τὸ φόρημα ἀρχεῖ δὲ τῷ ἰητρῷ, ἐπειδὴ ἐπέδειξεν. ὦ 

ὅτι ἐπίσταται ποικίλως ῥῖνα ἐπιδεῖν. ποιεῖ δὲ ἡ ἐπί- 100 

δεσις ἡ τοιαύτη πάντα τἀναντία τοῦ δέοντος" τοῦτο 10 

μὲν γάρ, ὅσοι σιμοῦνται διὰ τὴν κάτηξιν. δηλονότι εἰ 

ἄνωϑέν τις πιέζοι. σιμώτεροι ἂν ἔτι εἶεν" τοῦτο δέ, 

ὕσοισι παραστρέφεται ἢ ἔνϑα ἢ ἔνϑα ἡ δὶς ἢ κατὰ τὸν 

χόνδρον ἢ 

ἐπίδεσις ὠφελήσει. ἀλλὰ xci βλάψει μᾶλλον" οὐχ τι 

οὕτω γὰρ εὖ συναρμύόσει σπλήνεσι τὸ ἐπὶ ϑάτερον 

τῆς δινός" χαίτοι οὐδὲ τοῦτο ποιέουσι οἱ ἐπιδέοντες. 

80. Ἄγχιστα δ᾽ ἐπίδεσίς μοι δοκεῖ ἄν τι ποιεῖν. si 

ἀνωτέρω, δῆλον ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς 3) ἄνωϑεν 

κατὰ μέσην τὴν ῥῖνα κατὰ τὸ ὀξὺ ἀμφιφλασϑείη ἡ 

1. 2 σκεπ., s in ras. Μ δδιαρεωγὰς B! corr. ΒΞΓ,, διαρω- 
γὰς M 2 ys pro δὲ BI' διαλάμῳ. BAp., διαλείῳψ. MV, 
B? i m. καὶ διαλ. om. Erm. ποῖκ. om. I' ante τοῦ add. 
Tovrov punctis inclus. B 9 óc... μᾶλλον (15) om. I 
3. 4 ἐγχειρ. B 4 χατεγυης B 5 ἐπιδήσωσιν. co in ras., 
M -$ om. B!, adscr. B? 6 post δὲ erat καὶ, erasum M 
ἔπειτα... ἐπιδεδ. om. M!, add. i. m. M? 8 φρόνημα B!MV, 
φόρ. B? vulg. ἀρκέει codd. | «e B ἐπιδέειν M 9 ποιέει 
codd. 11 óxócou MV διὰ τ. x. δ. om. Erm. 12 σιμότ. 
B £uà» V 14 ἢ καὶ MV ἢ &vor. ὃ. 0. om. Erm. 
ὃ. ὅτι ὅτ Μ ὀἐπιδξεις B!, corr. B? 15 ὠφελίσειεν B 
16 οὕτως ΒΓ εὐεξαρμοσις B, ἐξαρμόσει M V, συνεξαρμοσεις" 
πλὴν εἰς τὸ I' συναρμ. vulg., εὖ ξυναρμ. Litt. 11 καίτοι 
-.. ἐπιδέοντες om. I' ποιέουσιν MV 18 ad &yy. i. m. 
ἔγγιστα B? (ex Erot) δὲ MVI' ἡ éxi0.MV δοκέει BVI', 
Scripsi -sz, δοκέσει M ἂν τί m. Τ', ἀντιποιέειν BMV 19 &u- 
φιῶλασϑ. I' (περίϑλασις Gal. comm. 468) 
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σὰρξ χατὰ τὸ ὀστέον ἢ εἰ xal τὸ ὀστέον σμικρόν 
τι σίνος ἔχοι καὶ μὴ μέγα" τοῖσι γὰρ τοιούτοισιν ἐπι- 

πώρωμα ἴσχει ἡ ῥὶς καὶ ὀκριοειδεστέρη τινὶ γίνεται. 
ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ τούτοισι δή που πολλοῦ ὄχλου δεῖται 
ἡ ἐπίδεσις. εἰ δή τι καὶ δεῖ ἐπιδεῖν. ἀρκεῖ δὲ ἐπὶ 
μὲν τὸ φλάσμα σπληνίον ἐπιτείναντα χεχηρωμένον, 

ἔπειτα ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων ἐπιδεῖται. οὕτως ὀϑονίῳ 
ἐς ἅπαξ περιβάλλειν. ἀρίστη μέντοι ἰητρείη τῷ ἀλήτῳ 

τῷ σιτανίῳ τῷ πλυτῷ. γλίσχρῳ, πεφυρημένῳ ὀλίγῳ | 

162 χαταπλάσσειν τὸ τοιοῦτο. χρὴ δέ, ἢν μὲν ἀγαϑῶν ἢ 

11 

15 

LA M bI » ^ guy , ^ - 

τῶν πυρῶν τὸ ἄλητον x«i εὐόλκιμον. αὐτῷ χρῆσϑαι 

ἐς πάντα τὰ τοιαῦτα: ἢν δὲ μὴ πάνυ ὕλκιμον T, 

[πρὸς] ὀλίγην μάνναν ὕδατι ὡς λειοτάτην διέντα, 
, - NEA E / , $47 e , 

τούτῳ φυρᾶν τὸ ἄλητον ἢ κόμμι πάνυ ὀλίγον ὡσαύ- 

TOG μίσγειν. ᾿ 

31. Ὁπόσοισι μὲν ῥὶς ἐς τὸ χάτω καὶ ἐς τὸ σιμὸν 

ῥέπουσα χαταγῇ. ἢν μὲν ἐκ τοῦ ἔμπροσϑεν μέρεος 
^ ' ΄ er ἜΝ » » M 3 32 , χατὰ τὸν χόνδρον ἵζηται, οἷόν τ᾽ ἐστὶ καὶ ἐντυϑέναι 

1 κατὰ τ. 0. BMV, ἀμφιπρόσϑοστεον Τ' εἶ om. MV 
μιχρόν τίσιν εἴη MV, cou. (μ. I) τισιν ὡς £y. BI 2 ἔχει B, 
τοι I' τοιούτοισι BM!, » add. M* 3 ὀκριοδεστέρη BI, εἰ 
ss. B?, ὀξυτέρη i. m. B?, óxguosió. MV τινὶ om. Β', ss. D? 
γεν. Β΄, mut. 1n γίν. B? 4 ἀλλ᾽... ἐπιδεῖν om. I' δέεται 
codd. 5 ó mut. in δὲ B? δὴ pro δεῖ B ἐπιδέειν MV 
ἀρκέει codd. 7 ἐπὶ V  Oóvow Γ᾽ ἐπιδέεται MV 8 περι- 
βαλέειν MV ἰητρίη ΒΓ post imro. add. ἡ M, ἦ  ἀλητόν 
tit. inlatere M 9 σητ. BV, ss. οἱ δημηγιται (διμηνιαῖοι Gal. 
comm. 470) B? 10 τὸ roio0?ro DB, ss. v Βὅ, τὰ τοιαῦτα M V, 
vo rovro D' ἢ Bl, v ss. B? 11 πυρῶν corr. ex πλευ- 
ρῶν (?) M εὐόλκιμον tit. i; m. M τοῦτο M, τούτῳ V, aoro 
D - χρέε. MV 12 ἦ post 04x. om. V 13 ante 04. add. 
πρὸς (genitivus videtur subesse) BI', ἐς MV, del. Litt. Erm. 

ὀλίγον I' μαννᾶν tit 1. m. M 14 τοῦτο MV 16 óx. 
codd., ὁκόσοισι... ἐνδέχ. (p. 151,3) om. I' — post μὲν add. oov 
MV 18 ff. B!, καϑίξηται i. m. ΒΖ τ᾽ ἐστι B, τέ τι MV 
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διόρϑωμα ἐς τοὺς μυκτῆρας" ἣν δὲ μή. ἀνορϑοῦν uiv 

χρὴ πάντα τὰ τοιαῦτα τοὺς δακτύλους ἐς τοὺς μυχτῆ- 

ρας ἐντιϑέντα, ἢν ἐνδέχηται" ἢν δὲ μή, παχὺ ὑπά- 
λειπτρον μὴ ἐς τοὔμπροσϑεν τῆς ῥινὸς ἀνάγοντα 104 

τοῖσι δαχτύλοισι. ἀλλ᾽ ἡ ἵδρυται, ἔξωϑεν δὲ τῆς δινὸς 5 

ἔνϑεν xci ἔνϑεν ἀμφιλαμβάνοντα τοῖσι δακτύλοισι. 

συναναγχάξειν τε ἅμα καὶ ἀναφέρειν ἐς τὸ ἄνω. καὶ 

εἰ μὲν πάνυ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν τὸ κάτηγμα εἴη. οἷόν 

τέ τι χαὶ ἔσω τῶν μυχτήρων ἐντιϑέναι. ὥσπερ ἤδη 

εἴρηται. ἢ ἄχνην τὴν ἀφ᾽ ἡμιτυβίου ἢ ἄλλο τι τοιοῦ- 10 

τον ἐν ὀθϑονίῳ ἐνειλίσσοντα. μᾶλλον δὲ ἐν Καρχη- 

δονίῳ δέρματι ἐρράψαντα. σχηματίσαντα τὸ ἁρμόσσον 

σχῆμα τῷ χωρίῳ. ἵνα ἐγκείσεται. ἢν μέντοι προσωτέρω 

ἦ τὸ χάτηγμα. οὐδὲν οἷόν vc ἔσω ἐντιϑέναι" καὶ γὰρ 

εἰ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν ἀσηρὸν τὸ φόρημα. πῶς ys δὴ 15 

οὐκ ἐν τῷ ἐσωτέρω; τὸ μὲν οὖν πρῶτον xci ἔξωϑεν 

ἀναπλάσασϑαι καὶ ἔσωϑεν ἀφειδήσαντα χρὴ ἀναγαγεῖν 

ἐς τὴν ἀρχαίην φύσιν καὶ διορϑώσασϑαι. κάρτα γὰρ 

οἴη τὲ ῥὶς χαταγεῖσα ἀναπλάσασϑαι, μάλιστα μὲν 

1 εἰς Ν 8 ἐντιϑέντας Β δέχηται Β ei V 8. 4 ὑπά- 
Amr. BI' 4 τὸ ἔμπ. MV ἀπάγ. MV 5 roig Β δακτύ- 
λοισιν MV? ἔξωθϑεν .... εἰσιν (c. 39 extr) om. I 6 τοῖς 
B 7 ἀναφέρ. vulg., ἀναγκάζειν BMV 8 ἢ pro εἰ B 
£g pro εἴη MV 9 sco MV δὴ B 10 ἢ ante ἄχν. om. 
MV ad ἄχνην add. i. m. ὀϑονίου ξύσμα B? — ἀἄμφημιτυβίου 
V, ἡμιτυβ.. v in ras., et ἡμιτύβιον λινοῦν ἔνδυμα ἢ σινδόνιον 
δίκροσσον i. m. M (cf. Erot. 10, 15 KL) τι om. B!, ss. B? 
11 ἐν om. Β ἐλίσσ. MV 11. 12 καρχηδονίου B, χαλκηδονίω 
V, ἢ χαλκὴ super καρχ. ss. M? 19 ivo. Β σχηματ. τὸ ὧρμ. 
om. B ἁρμόσον V, ἁρμοστὸν Wb. 13 ἐνκ. B, ἐγκίσσεται 
M, wo. καὶ ἐγκείσεται i. m. M καὶ pro ἵνα V 14 εἴσω 
MV, ἔσω N!, om. B!, ss. εἴσω B? 15 φρόνημα V 
1v ἀναπλάσσεσϑθαι MV ἀφιδ. B et i. m. emu. μὴ λαβεῖν 
φειδώ B? ἀνάγειν MV 18 ἀρχαίαν MV διαρϑρώσασϑαι 
MV 19 χατηγ. Β ἀναπλάσσεσϑαι M V 
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αὐθήμερος. εἰ δὲ μή, ὀλίγῳ ὕστερον: ἀλλὰ κατα- 

βλακεύουσιν οἱ ἰητροὶ χαὶ ἁπαλωτέρως τὸ πρῶτον 

ἅπτονται ἢ ὡς yon: παραβάλλοντα γὰρ τοὺς δακτύ- 

λους χρὴ ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν τοὺς χατὰ τὴν φύσιν τῆς 

5 ῥινὸς ὡς χατωτάτω χάτωϑεν συναναγχάξειν, καὶ οὕτω 

166 μάλιστα ἀνορ ϑοῦντα σὺν τῇ ἔσωϑεν διορϑώσει. ἔπειτα 

1 

δὲ ἐς ταῦτα ἰητρὸς οὐδεὶς ἄλλος ἐστὶ τοιοῦτος. εἶ 

ἐθέλοι χαὶ μελετᾶν χαὶ τολμᾶν. ὡς οἱ δάκτυλοι 

αὐτοῦ οἱ λιχανοί: οὗτοι γὰρ χατὰ φύσιν μάλιστά 

εἶσιν. παραβάλλοντα γὰρ χρὴ τῶν δαχτύλων ἑκάτερον 

παρὰ πᾶσαν τὴν ῥῖνα ἐρείδοντα ἡσύχως οὕτως ἔχειν. 

μάλιστα μέν, εἰ οἷόν τὲ εἴη αἰεί, ἔστ᾽ ἂν χρατυνϑῇ. 

εἰ δὲ μή. ὡς πλεῖστον χρόνον αὐτόν, ὡς εἴρηται" εἶ 

δὲ μή, ἢ παῖδα ἢ γυναῖκά τινα μαλϑακὰς γὰρ τὰς 

χεῖρας δεῖ εἶναι. οὕτως γὰρ ἂν κάλλιστα ἰητρευϑείη, 
ὁτέῳ ἡ ῥὶς μὴ ἐς τὸ σκολιόν, ἀλλὰ ἐς τὸ κάτω ἱδου- 

μένη ἰσόρροπος εἴη. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδεμίαν πω ῥῖνα 

εἶδον. ἥτις οὕτω χαταγεῖσα οὐχ οἵη rs διορϑωϑῆναι 

αὐτίκα πρὶν πωρωϑῆναι ἐγένετο συνανὰγκαζομένη. εἴ 

o Tig ὀρϑῶς ἐϑέλοι ἰητρεύειν. ἀλλὰ γὰρ οἱ ἄνϑρωποι 

αἰσχροὶ μὲν εἶναι πολλοῦ ἀποτιμῶσι. μελετᾶν δὲ ὅμα μὲν 

e 

σι 

1 αὐϑήμερος MVB!, mut. in -ov Β5, -ov NPq. 4 χρὴ 
punctis cireumdatum B τοὺς ante κατὰ om. MV τὴν 
om. B 5 «ero ro D, τά ss. B? κάτωϑεν punctis cireum- 
dedit B? ἔξυναγκ. B, αν ss. B?, werovoyz. V οὕτωσ B 
6 ἀνορϑοῦντα Wb., -re; BM V, -οῦὔται Litt. ex varia lectione 
Severini, -οὔσϑαι Pq. post διορϑ'. add. διορϑοῦνται M V 
7 ἔστη Β 8 .ἠϑέλοι pro εἰ £0. Β καὶ ante usi. om. MV 
οἱ αὐτοῦ Ócxr. MV [10 εἶσι ΜΥ 11 ἐρείδονται Β 18 εἶ 
δὲ μὴ... εἴρηται punctis incl. B? 14 ἢ post μὴ om. B. δεῖ 
T. 4. εἶναι V 18 ὡς pro γὰρ MV καἀλιστα B, μάλ. V 
16 ante ὁτέῳ add. ἡ BM κοῖλον pro ox. V 11 οὐδὲ μίαν V 
18 οὕτως B κατεαγ. Μ διαρϑρωϑῆναι MV 19 É(c M)evoyx 
£y. BM 20 28. ὁρϑ. ἀλλ᾽ oi (γὰρ om.) MV 21 ἀπο- 
τιμῶσι B!, mut. in -ὥνται B*? 
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οὐκ ἐπίστανται. ἅμα δὲ οὐ τολμῶσιν. ἣν μὴ ὀδυνῶνται ἢ 

ἁάνατον δεδοέκωσι. καίτοι ὀλιγοχρόνιος ἡ πώρωσις τῆς δι- 
, 2 N , e , , ^ E: , 

νός. ἐν γὰρ δέχα ἡμέρῃσι κρατύνεται, ἣν μὴ ἐπισφακελίσῃ. 

98. Ὁπόσοισι δὲ τὸ ὀστέον ἐς τὸ πλάγιον χαταάγνυ- 

ται, ἡ μὲν ἴησις ἣ αὐτή; τὴν δὲ διόρϑωσιν δηλονότι 5 

χρὴ ποιεῖσϑαι οὐκ ἰσόρροπον ἀμφοτέρωθεν. ἀλλὰ τό 
9 , 5 - , ^ IA 5, 9 , 

τὲ ἐγχεχλιμένον ὠϑεῖν ἐς τὴν φύσιν ἔχτοσϑεν ἀναγκά- 

ἕοντα, xci ἐσματευόμενον ἐς τοὺς μυχτῆρας xci Te 

ἔσω ῥέψαντα διορϑοῦν ἀόκνως. ἔστ᾽ ἂν κατορ ϑώσῃς. εὖ 108 
εἰδότα ὅτι. ἣν μὴ αὐτίκα κατορϑώσῃς, οὐχ οἱόν τὲ μὴ 10 

3 M , ^ δι er * 9 , 3 ^ 

οὐχὶ διεστράφϑαι τὴν ῥῖνα. ὅταν δὲ ἀγάγῃς ἐς τὴν 

φύσιν, προσβάλλοντα χρὴ ἐς τὸ χωρίον τοὺς δακτύ- 

λους ἢ τὸν ἕνα δάχτυλον. ἡ ἐξέσχεν, ἀναχωχεῖν ἢ 
3 ' ij! x , » 3 μ᾽ - ' - 

αὐτὸν ἢ ἄλλον τινά, ἔστ᾽ ἂν χρατυνϑῇ τὸ τρῶμα. 

ἀτὰρ καὶ ἐς τὸν μυχτῆρα τὸν σμιχρὸν δάχτυλον ἀπῶω- 15 

ϑέοντα ἄλλοτε xal ἄλλοτε διορϑοῦν χρὴ τὰ ἐγκλιϑέντα. 
cr ? ^t - 6 , , - - 

0 τι δ᾽ ἂν φλεγμονῆς ὑπογίνηται τούτοισι. δεῖ τῷ 

σταιτὶ χρῆσϑαι᾽ τοῖσι μέντοι δακτύλοισι προσέχειν χρὴ 

καὶ τοῦ σταιτὸς ἐπικειμένου ὁμοίως. ἢν δὲ κατὰ τὸν 

χόνδρον πῃ ἐς τὰ πλάγια χαταγῇ. ἀνάγκη τὴν ῥῖνα 90 

1 τολμέωσι(ν") M, τέουσιν V ὀδυνέωνται V — 2 δεδοίκασι 
Nu κα περὶ θένος ἐσ τὸ πλαγιον καταγεισης tit. B ὁκ. codd. 

... 5 αὕτη pro 7 αὐτὴ MV — 6 zoiés. codd. 717 £xxsx4. MV 
ὠϑῆν B, -ἔειν MV, scripsi -εν ἔχτοϑεν BM 9 εἴσω BMV 

ῥεύσ. M κατορϑώση B!M, -σης ΒΥ 10 κατορϑώση B', -σης 
B?, -σηται MV. οἵἷ!οντα B!, -τες B? 11 ἀγάγη M, c add. M? 
12 προσβαλόντα V ante τοὺς add. ἡ M V B? 13 Ere éeur 
BMV, scripsi -siv, ἀναπιέξειν i. m. B? 13. 14 ἢ αὐτὸν om. 
in verbis, add. i. m. M! 15 uuxoóv MV 16 ἐκριϑ. M, 
f£xxoLÜ. V, ἐκκλιϑ. Erm. 17 ὑπογίνεται Β ἔν ἄλλω του- 
τέοισι τῶιτ᾽ ἐστι χρῆσθαι" τοῖσι μέντοι δαχτύλοισι προσέχειν 
χοὴ καὶ τοῦ στέατος 1. m. M? 18 χρέε. MV μᾶεντοις B!, 
€ del man. post. post δακχτ. add. ov Β΄, del. man., ut videtur, 3 

19 ὁμοίως positum post χρὴ M V n περὶ ρινος καταγείσης 
κατὰ τὸν χονδρον tit. B 20 πη B, πῆ V καταγει 
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ἄκρην παρεστράφϑαι. χρὴ οὖν τοῖσι τοιούτοισιν ἐς 

τὸν μυχτῆρα ἄκρον διόρϑωμά τι τῶν εἰρημένων ἢ ὅ 

τι τούτοισιν ἔοικεν ἐντιϑέναι. πολλὰ δ᾽ ἄν τις εὕροι 

τὰ ἐπιτήδεια, ὅσα μήτε ὀδμὴν ἔχει ἄλλως τὲ προσηνέα 
ἐστίν. ἔγωγέ ποτὲ πλεύμονος προβάτου ἀπότμημα 
ἐνέϑηχα᾽ τοῦτο γάρ πως παρέτυχεν. οἱ γὰρ σπόγγοι 

ἐντιϑέμενοι ὑγράσματα δέχονται" ἔπειτα χρὴ Καρχη- 
δονίου λοπὸν πλάτος ὡς τοῦ μεγάλου δαχτύλου τετμη- 

μένον ἢ ὕπως ἂν συμφέρῃ προσκολλῆσαι ἐς τὸ ἔχτοσϑεν 

10 z90g τὸν μυχτῆρα τὸν ἐγκεκλιμένον" ἔπειτα κατατεῖναι 

1τὸ τὸν ἱμάντα ὕπως ἂν συμφέρῃ. | μᾶλλον δὲ ὀλίγῳ τεί- 

1 οι 

νεῖν χρή. ἢ ὥστε ὀρϑὴν καὶ ἀπαρτητὴν τὴν ῥῖνα εἶναι. 

ἔπειτα --- μαχρὸς μὲν ἔστω ὁ ἱμάς --- ἐς τὰ κάτωϑεν τοῦ 

ὠτὸς ἀγαγόντα αὐτὸν ἀναγαγεῖν" περὶ τὴν χεφαλήν᾽" 

xci ἔξεστι μὲν κατὰ τὸ μέτωπον προσκολλῆσαι τὴν 

τελευτὴν τοῦ ἱμάντος. ἔξεστι δὲ καὶ μακρότερον ἐπι- 
περιελίσσοντα περὶ τὴν κεφαλὴν καταδεῖν. τοῦτο ἅμα 

μὲν δικαίην τὴν διόρϑωσιν ἔχει. ἅμα δὲ εὐταμίευτον 

xal μᾶλλον ἣν ἐθέλῃ καὶ ἧσσον τὴν ἀντιρροπὴν ποιῆσαι 

1 ante τοῖσι add. του B!, mut. in τούτουσι B? τοιούτοισι 
M, v add. M* 3 τούτοισι M!, v add. M? 4 ὀδιὴ MV 
ἴσχει MV — ante ἄλλως add. μήτε D'M V, punctis cireumd. B? 

post ve ss. xol B? —. 5 ἐστί ΜΥ ἐγὼ δὲ B (corr. ead. m) MV 
6 ἐνέϑηκα postea, ut videtur, inseruit M 8 λοιπὸν Β΄. 

mut. in λόπος vel λέπος B?, ss. δέρματος B?, δέρματος recep. 
Litt. Erm. Pq. ex Parisino N, qui vocem praebet cum linea 

subiecta, Aózov V 9 óxocd^ B, ss. B?, ὕκως Qv cet. Évug. 
MV  £xro?):z» BV 10 éxxsx4. MV κἄπ. MV 11 ΟὟ" 
codd. Évug. MV 19 ἢ B!, Litt. ex Vido Vidio, punctis 
inclusit B?, om. MV ὄρϑη B, v adscr. B? ἀπαρτῆ ΒΜ, 
ἀπαντῆ V, ἀπαρτητὴν pro ἀπ. τὴν Parr. EIJ, ἀπαρτὶ pro καὶ 
ἄπ. Erm. δεῖν ante εἶναι add. B 13 γὰρ pro ui» MV 
εἰ (ἐς Wb) τα ante κάτωϑεν add. BD, om. cet. 14 ante αὐτὸν 
add. τὸν B 15 ἔξεστην B 16 καὶ ante uezo. om. B M V, rec. 
Litt. ex varia lectione Sever. post μαχρ. add. ἄγειν 'MY, 
om. B 19 rjv om. V — &vrigooziqv BM ποιήσασθαι V 
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τῆς ῥινός. ἀτὰρ καὶ ὁπόσοισι ἐς τὸ πλάγιον ἡ δὶς 
χατάγνυται, τὰ μὲν ἄλλα ἰητρεύειν χρὴ ὡς προείρηται" 

προσδεῖται δὲ τοῖσι πλείστοισι χαὶ τοῦ ἱμάντος πρὸς 

ἄχρην τὴν ῥῖνα προσχολληϑῆναι τῆς ἀντιρροπῆς εἵνεκα. 

39. Ὅσοισι δὲ σὺν κατήξει καὶ ἕλκεα προσγίνεται, 5 

οὐδὲν δεῖ ταράσσεσϑαι διὰ τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τὰ 
ἕλκεα ἐπιτιϑέναι πισσηρὴν ἢ τῶν ἐναίμων τι" εὐαλϑέα 
γὰρ τῶν τοιούτων τὰ πλεῖστά ἔστι. ὁμοίως καὶ ἢν 

ὀστέα μέλλῃ ἀπιέναι. τὴν δὲ διόρϑωσιν τὴν πρώτην 
ἀόκνως χρὴ ποιεῖσϑαι μηδὲν ἐπιλείποντα καὶ τὰς διορ- τὸ 
ϑώσιας τοῖσι δακτύλοισιν ἐν τοῖσιν ἔπειτα χρόνοις, 

χαλαρωτέροισι μὲν  χρεώμενον, χρεώμενον δέ" εὐὖ- 113 

πλαστότατον γὰρ παντὸς τοῦ σώματος ἡ δίς ἔστιν. 

τῶν δὲ ἱμάντων τῇ κολλήσει χαὶ ἀντιρροπῇ παντά- 

πασιν οὐδὲν κωλύει χρῆσϑαι, οὔτ᾽ ἣν ἕλκος ἡ οὔτ᾽ 15 
iv ἐπιφλεγμήνῃ ἀλυπόταται γάρ εἰσιν. 

40. "Hv δὲ οὖς καταγῇ, ἐπιδέσιες μὲν πᾶσαι πολέ- 

μιὰν" οὐ γὰρ οὕτω τις χαλαρὸν περιβάλλει" ἣν δὲ 

μᾶλλον πιέσῃ, πλέον καχὸν ἐργάσεται. ἐπεὶ καὶ ὑγιὲς 
οὖς ἐπιδέσει πιεχϑὲν ὀδυνηρὸν xci σφυγμῶδες καὶ 9 
πυρετῶδες γίνεται. ἀτὰρ xol ἐπιπλάσματα χάκιστα 

D [27 

1 óx. codd. 2 πρόσϑεν εἴρηται MV 3 προσδέεται 
codd. τὸν ἱμάντα Erm. 4 προσκολλῆσαι MV — ἀντιρροπίης 
MV ὅ Ἀγ περὶ ρινος καταγείσης cvv ἕλκεσιν tit. B ὁκόσ. B 

ante xor. add. τῇ MV 7 ante πισσ. add. ἢ MV — ad 
εὐαλϑέα adscr. i. m. εὐϑεραπευτα B? 8 τὰ τοιαῦτα ὁμοίως 
xiv» MV 9 τήν τεῦ. MV 10 ποιέε. codd. 11 τοῖς B 
τῷ ἐπ᾿ yoóvo M V 12 χρεόμ. bis MV τὸν δὲ pro χρεώμ. δὲ 
B!, punctis incl. B? 13 post γὰρ add. τοι M, τι V ἐστι 
MV. 14 ἀντιρροπίη MV 15 οὔτε B. 5$ om. Β 16 ἀλύπητοι 
MV, γρ. καὶ ἁλυπώταται i. m. M 17 περὶ ὦτος καταγέντος 
tit., ἐπιδ. --- γίν. om. I? 18 περιβάλλοι M, -βάλη V, (dv» τις 
4. περιβάλλοι Erm. 19 πιέξ MV πλεῖον B 20 ἐπιδέσι 
B'!, -σει B? σφυγματῶδες MV 21 ante ἐπιπλ. add. τὰ M 

HirPocnaTEs II. 11 
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uiv τὰ βαρύτατα τὸ ἐπίπαν ἀτὰρ καὶ τὰ πλεῖστα 
φλαῦρα καὶ ἀποστατικὰ χαὶ μύξαν τε ὑποποιεῖ καὶ 

ἔπειτα ἐχπυήσιας ἀσηράς" τούτων δὲ ἥκιστα οὖς κατ- 
N - x , » n ' 

αγὲν προσδεῖται" ἄγχιστα μὴν, εἴ περ χρή, τὸ χλίδχρον 

ἄλητον᾽ χρὴ δὲ μηδὲ τοῦτο βάρος ἔχειν. ψαύειν δὲ 
ς er , L 9 τὶ ' , ΄ 2 ὡς ἥκιστα συμφέρει: ἀγαϑὸν γὰρ φάρμαχόν ἔστιν 
ἐνίοτε καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν καὶ πρὸς οὖς καὶ πρὸς 

ἄλλα πολλά. χρὴ δὲ καὶ τὴν ἐπικοίμησιν φυλάσσεσϑαι" 

ἰσχναίνειν δὲ τὸ σῶμα, ᾧ ἂν κίνδυνος ἢ ἔμπυον τὸ οὖς 
γενέσθαι" ἄμεινον δὲ καὶ μαλϑάξαι τὴν κοιλίην" ἣν δὲ 

174 καὶ εὐεμέτης | ἧ, καὶ ἐμεῖν ἀπὸ συρμαϊσμοῦ. ἣν δὲ ἐς 

μι φ 

ἐχπύησιν ἔλϑῃ. ταχέως μὲν οὐ χρὴ στομοῦν" πολλὰ 

γὰρ καὶ τῶν δοχεόντων ἐχπυεῖν ἀναπίνεταί ποτε. κὴν 

μηδέν τις καταπλάσῃ. ἣν δὲ ἀναγχασϑῇ στομῶσαι, 

ὃ τάχιστα μὲν ὑγιὲς γίνεται. ἤν τις πέρην διακαύσῃ" 

εἰδέναι μέντοι χρὴ σαφῶς ὅτι κυλλόν ἔσται τὸ οὖς 
καὶ μεῖον τοῦ ἑτέρου, ἢν πέρην διακαυϑῇ. ἢν δὲ μὴ 
πέρην χαίηται. τάμνειν χρὴ τὸ μετέωρον μὴ πάνυ 

σμιχρὴν τομήν᾽ διὰ παχυτέρου μὴν καὶ τὸ πῦον 
c κ᾿} ς »Ἤ ς 2 Ψ , εὑρίσχεται ἢ ὡς ἄν τις δοχέοι᾽ ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαίῳ 

1 τὸ ΓΒ“. om. BMV 2 μῦξάν V ὑὕὑποποιέει codd. 
post $zoz. add. πλείω MV 2. 8 χἄπ. MV 3 ante £xz. 
add. καὶ I' τούτων... 0060. om. I' οὖς ix. MV 
8. 4 xevqyiv B — 4 προσδεέ. codd. — 5 χρὴ 0B... κοιλίην (10) 
om. ΤΠ 6 ξυμῳὌ. MV 9 ὧν B £g MV 11 εὐημετης BI, 
εὐήμετος M V, scripsi sbsu. ἢ om. B!I', ss. B?, ἔῃ cet. ἐμέειν 
codd. | ante ἀπὸ add. καὶ ΒΓ  cvouscuove I' (cf. συρμεσμοὺς 
Gal. comm. p. 484), συρμαισμοὺς B et τὰς μετρίας κενώσεις oi 

παλαιοί (ex Gal. comm. 1. 1) i m. sup. B* 12 dux. ΠΡΌ M 
13 δὲ pro γὰρ I'  Ooxoóvr. B ἐκπιεῖν B, -πυέειν MV, 

-zoisswv T' τὴν B, ss. B?, καὶ ἣν DI' 14 μηδέπω Τ'ἃ'Ἕ κπατα- 
πλασση I' 1ὅ τάχισται I 16 σαφα I' 11 ἣν z. δια- 
καυϑῇ om. I' 18 χρὴ... τομήν om. I' 19 wu». MV 
πύον V 20 δοκέει B, -κέη 
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εἰρῆσθαι καὶ τἄλλα πάντα τὰ μυξώδεα x«i μυξοποιά" 

ἅτε γὰρ γλίσχρα ἐόντα ὑποϑιγγανόμενα διολισϑάνει 

ταχέως ὑπὸ τοὺς δαχτύλους καὶ ἔνϑα καὶ ἔνϑα. διὰ 

τοῦτο διὰ παχυτέρου εὑρίσκουσι τὰ τοιαῦτα οἱ ἰητροὶ 

ἢ ὡς οἴονται" ἐπεὶ xol τῶν γαγγλιωδέων ἔνια, ὅσα ἂν 5 

πλαδαρὰ ἦ καὶ μυξώδεα σάρκα ἔχῃ. πολλοὶ στομοῦσιν 
οἰόμενοι ῥεῦμα ἀνευρήσειν ἐς τὰ τοιαῦτα. ἡ μὲν οὖν 

γνώμη τοῦ ἰητροῦ ἐξαπατᾶται" τῷ δὲ πρήγματι τῷ 

τοιούτῳ οὐδεμία βλάβη στομωϑέντι. ὅσα δ᾽ ὑδατώδεα 

χωρία ἐστὶν ἢ μύξης πεπληρωμένα καὶ ἐν οἵοισι χω- 10 

οίοισι ἕκαστα ϑάνατον φέρει στομούμενα ἢ καὶ ἀλλοίας 

βλάβας. περὶ τούτων ἐν ἄλλῳ λόγῳ γεγράψεται. ὅταν 

οὖν τάμῃ τις τὸ οὖς. πάντων μὲν χαταπλασμάτων, 
πάσης δὲ μοτώσιος ἀπέχεσθαι χρή" ἰητρεύειν δὲ 1τ6 
ἐναίμῳ ἢ ἄλλῳ τῷ. ὅ τι μήτε βάρος μήτε πόνον παρα- 15 

σχήσει" ἣν γὰρ ὃ χόνδρος ἄρξηται ψιλοῦσϑαι καὶ 

ὑποστάσιας (Gyr ὀχλώδεας. μοχϑηρόν᾽" γίνεται δὲ ταῦτα 

δι᾿ ἐχείνας τὰς ἰήσιας. πάντων δὲ τῶν παλιγκοτησάν- 

τῶν ἡ πέρην διάκαυσις αὐταρχέστατον. 

1 τἄλλα V τὰ om. B! (add. B?) ΓΤ μυξαπῦα M 
2 γὰρ om. MV διολισϑαίνει B, διολιστάνει T 4 εὑρίσκου- 
cw oL i. τὰ v. V — oi om. B 5 7 om.I'  otóv vs 3) V 

& V 6 ἤη B, ἔῃ MV, εἴη I' σάρκας B σάρκα .-.. γε- 

γράψ. (42) om. I' ἔχει B, ΠΝ M 717 ἐς τὰ τοιαῦτα del. Erm. 
9 γὰρ pro δ᾽ B 10 οἷσι Β 10. 11 χωρίοισιν V 

11 κατὰ pro καὶ MV 18 τίς ταμη τὸ I' οὖν pro μὲν Γ 
1ὅ ἐναίμοις MV — vo vulg., om. BMVI' 15.16 παρασχη I' 

16. 17 ὅτε γὰρ... ἴσχει Gal. comm. 490 17 ἀποστ. B 
δυσϑεραπευτον 

(. ὠχολωδεας u. Β΄, L ὠχλωδὲς καὶ u. B?, ἴ. πυρώδεας 1j 
χολώδεας ὄχληρόν MV, ἰσχημβῃλωδεξομοχϑ.. post ὑποστ. 
add. ὑγρῶν Gal. comm. 490 τοῦτο MV 18 ἰασ. MV 

πάντων... αὔταρκ. om. I? 19 ἡ" B, vw ss. m. 3 

11* 
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41. Σφόνδυλοι δὲ oi χατὰ ῥάχιν, οἷσι μὲν ὑπὸ 
νοσημάτων ἕλχονται ἐς τὸ xvgóv, τὰ μὲν πλεῖστα 
ἀδύνατα λύεσϑαι, ποτὶ xci ὅσα ἀνωτέρω τῶν φρενῶν 
τῆς προσφύσιος κυφοῦται. τῶν δὲ κατωτέρων μετεξέ- 

5 τερὰ λύουσι χιρσοὶ γενόμενοι ἐν τοῖσι σκέλεσι. μᾶλλον 
δ᾽ ἔτι ἐγγενόμενοι χκιρσοὶ ἐν τῇ χατὰ ἰγνύην φλεβί" 

178 [οἷς ἂν τὰ | κυφώματα λύηται] ἐγγίνονται δὲ χαὶ ἐν 
τῇ κατὰ βουβῶνα. ἤδη δέ τισιν ἔλυσε καὶ δυσεντερίη 
πολυχρόνιος γενομένη. καὶ ὅσοισι μὲν κυφοῦται ῥάχις 

10 παισὶν ἐοῦσιν. πρὶν ἢ τὸ σῶμα τελεωϑῆναι ἐς αὔξησιν. 
τούτοισι μὲν οὐδὲ συναύξεσϑαι ἐθέλει κατὰ τὴν ῥάχιν 
τὸ σῶμα, ἀλλὰ σκέλεα μὲν xci χεῖρες τελεοῦνται" 

ταῦτα δὲ ἐνδεέστερα γίνεται" xal ὅσοισι μὲν ἂν ἢ 
ἀνωτέρω τῶν φρενῶν τὸ xvgóv, τούτοισι μὲν c τὲ 

10 πλευραὶ οὐκ ἐθέλουσιν ἐς τὸ εὐρὺ αὔξεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐς 
τοὔμπροσϑεν τό rs στῆϑος ὀξὺ γένεται, ἀλλ᾽ οὐ πλατύ, 

αὐτοί τε δύσπνοοι γίνονται καὶ κερχώδεες" ἧσσον γὰρ 

1 περὶ ἐξαρϑρήσεως σπονδύλων tit. B, περὶ rov κατὰ ραχιν 
σφονδυλων Ι΄, π. oz. τῶν κατὰ ὁ. M og. MI, ox. ΒΥ οἱ pro 
οἷσι I' 2 κῦὔφονΥ εἰς vo κυφίωσις ὀνομάξεται comm.]! 8 πὸ 

τὶ ΒΝ 4 προφύσιως I' κυφοῦται B, ν ss. m. 2 κατωτέρωξξ 
M, sine ras. V 4. τινὰ super μετεξ. ss. ΒΞ ὅ λύουσιν Τ' 
τοῖς BMV 6 δ᾽ ἔτι Par. P, δέ τι rel. codd. ἐγγιν. codd, 
ἔνγιγν. Τ' ἐγγενόμ. Erm. alterum κίρσοι del. Erm. κατ᾽ MV 

ante ἰγν. ss. τὴν B* 7 oig... λύηται del Erm., idem 
ἐγγίνονται δὲ del. οἷσι δ᾽ ἄν τι κύφωμα y, λύουσιν MV 8 rij 
B!, mut. in τῇσι B?, rovc; I' ἔλυσεν MI' ante δυσεντ. add. 
y MV 9 zoÀ. ye». om. MV otc. MVI' 10 ἐοῦσι 
MV ἢ οτι. Π' τελειωϑ.. Mvr 11 ξυναυξ. B ἐϑέλοι M 
12 τελειοῦνται M V 13 γίνονται I' οἷσι r Gal. de dyspn. 
VII 921 . ἂν om. V, ἂν ἦ om. Γ' 68]. 1.1. ἄνω Gal. ibid. 
14 τουτέοισι Gal. ibid. τε om. I' Gal. ibid. 15 ἐϑέλουσι 
BM εἰς Gal. ibid. εὐὖρυν D' 16 yiyv. bis Gal. 1. 1. 
17 αὐτοὶ δὲ ὃ. B?I' κερχωδεὲες (quae forma firmatur testimo- 
nio Gal. in comm. 574) B'I, v ss. B*, Ὁ τ ον ὡς MV Gal. de 
dyspn. l. L, idem in tit. M | 

| 
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εὐρυχωρίην ἔχουσιν αἱ κοιλίαι αἱ τὸ πνεῦμα δεχόμεναι 

x«l προπέμπουσαι. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀναγκάζονται κατὰ 
Χ , , δὶ b 2 , E [s τὸν μέγαν σφόνδυλον λορδὸν τὸν αὐχένα ἔχειν. ὡς 

uy προπετὴς 1| αὐτοῖσιν ἡ κεφαλή" καὶ τοῦτο συμ- 

βάλλεται ἐς τὸ ἔσω ῥέπειν" στενοχωρίην μὲν οὖν πολ- 5 
λὴν τῇ φάρυγγι παρέχει" καὶ γὰρ τοῖσιν ὀρϑοῖσι φύ- 

Ge, δύσπνοιαν παρέχει | τοῦτο τὸ ὀστέον, ἢν ἔσω ῥέψῃ. 180 
ἔστ᾽ ἂν ἀναπιεχϑῇ. δι’ οὖν τὸ τοιοῦτο σχῆμα ἐξεχέ- 

βοογχοι οἱ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον φαίνονται 

ἢ οἱ ὑγιέες" φυματίαι τε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κατὰ τὸν 10 

πλεύμονά εἶσιν οἱ τοιοῦτοι σκληρῶν φυμάτων καὶ 

ἀπέπτων᾽ καὶ γὰρ ἣ πρόφασις τοῦ χυφώματος καὶ ἡ 

σύντασις τοῖσι πλείστοισι διὰ τοιαύτας συστροφὰς 
΄ c ^ 5 e H , γένεται, ἧσιν Qv κοινωνήσωσιν oi τόνοι οἱ σύνεγγυς. 

e, Y , -- E M L4 £5.03 , ὅσοισι δὲ κατωτέρω τῶν φρενῶν τὸ κύφωμά ἐστι, τού- 15 
TOLGL νοσήματα μὲν ἐνίοισι προσγίνεται νεφριτικὰ καὶ 

χατὰ κύστιν. ἀτὰρ καὶ ἀποστάσιες ἐμπυηματικαὶ κατὰ 

1 εἰϑυωρικην DI', ἰϑυωρίην Gal 1. l. αἱ ante τὸ om. B! 
(sw B5 Τ' Gab 1.1 2 μέντοι pro γὰρ δὴ I' καὶ post δὴ 
om. MV 3 μέγα B 6p. B'MI', ox. B*V 4 ἔ MV 

αὐτοῖσι(ν") M, -τέοισιν Gal. 1. l. ordo vulgaris hic est: 
ες κεφαλή. στενοχωρίην .. ... παρέχει. καὶ τοῦτο... .. ὅεπ. 

Transposui 4. 5 cvuf. om. MV 5 εἴσω M ῥέπον codd., 
ῥέπειν Gal. l.l μὲν om. Gal ib, l' 6 τῷ φαρ. MV, crÉ 
q. I' παρέχουσι Gal. ib τοῖσι B! (v ss. Β ΜΙ, αὐτοῖσιν 
Gal. ib. 8 ἔστ᾽... ὗγ. om. Π ἀναπιεσϑῇ Gal ib. διὰ 
Gal. ib τοιοῦτον M VGal. ib. πρῆγμα pro oy. Gal. ib. 
8. 9 ἐξεχέμβροχοι Gal. ib. 10 oi ss. M, ut videtur, ead. m., 
om. VGal. ib ὑγιές B σφύγματι αἱ B', corr. ΒΞ τὸ et 
κατὰ om. Gal. ib. 11 zv». V Gal. ib. 12 κύφωμα tit. 1. m. 
M 13 ξύντ. codd. τοῖς B πλειστοισιν T' 14 ἡ οἷσι B, 
ἧσι(ν  Μ, οἷσι I, οἷσιν Gal ib. κοινωνήσουσι(ν ἢ M οἱ 
ξύντονοι. (οἱ σύνεγγυς om.) Gal. ib.,, ξύνεγγ. MV 16 οἷσι pro 
0c. ΤΠ ἐστιν Τ' 11 ἀποστάσια(α lmeola deletum)es ἐμ- 
πυηματι. καὶ κατὰ D, ὑποστάσηες ἐμπυηματικαὶ καὶ κατὰ V 

ἀἁποστασιὰα ἐσ ἐμποιηματι και I' 
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χενεῶνας καὶ κατὰ βουβῶνας χρόνιαι καὶ δυσαλϑέες, 
^ , 3 , , ^ £ M καὶ τουτέων οὐδετέρη λύει τὰ χυφώματα. ἰσχία δὲ 

τοῖσι τοιούτοισιν ἔτι ἀσαρχότερα γίνεται ἢ τοῖσιν 
x ^ ς , "A "n , ἄνωϑεν xvqoicw. 14 μέντοι σύμπασα ῥάχις μαχροτέρη 

, μ᾿} - P/4 - er * ' τούτοισιν ἢ τοῖσυν ἄνωϑεν xvgoicw. ἥβη δὲ καὶ 
γένειον βραχύτερα καὶ ἀτελέστερα καὶ ἀγονώτεροι οὗτοι 

τῶν ἄνωϑεν χυφῶν. ὅσοισι δ᾽ ἂν ηὐξημένοισιν ἤδη 

τὸ σῶμα ἡ κύφωσις γένηται, τούτοισιν ἀπαντικρὺ μὲν 

τῆς νούσου τῆς τότε παρεούσης κρίσιν ποιεῖ ἡ κύ- 

φωσις" ἀνὰ χρόνον μέντοι ἐπισημαίνει τι τῶν αὐτῶν, 

ὥσπερ καὶ τοῖσι νέοισιν ἢ πλέον ἢ ἔλασσον" ἧσσον | 
182 δὲ χακοήϑεα ὡς τὸ ἐπίπαν μὴν τοιαῦτα πάντα ἐστίν. 

1 c 

πολλοὶ μέντοι ἤδη καὶ εὐφόρως ἤνεγκαν καὶ ὑγιηρῶς 

τὴν κύφωσιν ἄχρι γήραος. μάλιστα δὲ οὗτοι, οἷσιν ἂν 

ἐς τὸ εὔσαρκον καὶ πιμελῶδες προτράπηται τὸ σῶμα" 

ὀλίγοι μὴν ἤδη καὶ τῶν τοιούτων ὑπὲρ ἑξήκοντα ἕτη 

ἐβίωσαν" οἱ δὲ πλεῖστοι βραχυβιώτεροί εἶσιν. ἔστι 

δ᾽ οἷσι x«i ἐς τὰ πλάγια σκολιοῦνται σφόνδυλοι ἢ τῇ 

ἢ τῇ πάντα μὴν ἢ τὰ πλεῖστα τὰ τοιαῦτα γίνεται 

1 κατὰ ante βουβ. punctis circumdatum B δυ]σαλγεις i. m. 
Τ᾽ 2 οὐδ᾽ ἑτέρη MV ἱσχιαδεσσι v. v. Τ' 3 covovr(É Μ)οισι BM 
ἢ om.I' τοῖσιν M ἀ« xowpociv. Β΄, corr. B*, κυφοῦσιν V, 

xvgoig I' ἡ... κυφ. 1. m. M ξύμπ. BVI' 5 τουτέοισιν BI, 
3 2 

τούτοισι M ἢ om. B!Ijss. B? τοῖσι M κοιφοῖσι BI? xv- 
goicw (ν M?) MV ὁ βραχ. B (postea mut. in βραδ.) M V, βραδ. 

D 1 post ηὐξ. add. οἵσιν ΓΤ 8 τοὐτοισι(ν M ἀπαντικρῦ D 
post μὲν add. ἤδη DI' 9 ποιέει codd. 10 ἐπισημαίνηται 

pro ἐ. τ I' τὲ B!, corr, τί V. αὐτέων Μ 11 ὡς Γ' τοῖσιν V 
ἑτέροισιν pro νέοισιν M V, τοισινεωτεροισιν I' ὡς mÀ. pro ἢ 

πὶ. D πλείον B 123 κακοήϑεα Erm., τως codd. ὡς... ἐστίν 
om. l πάντα om. MV ἐστι MV. 18 ὑγιεινῶς ΜΥ͂ 14 γήρως 
codd., -αος Pq. μάλιστα... εἶσιν (17) om. Γ' εἰσιν B', corr., 
οἷσιν M 1 προὐδτράπειται B 10 ἔτι pro ἔτη M 171 βραχυ- 

βιώτεροι, tit. i.m. M ἐστι. δὲ οἷσιν ΓΤ 18 τὸ πλάγιον MV σφ. 
B!MrI' oz. B?V 19 τὰ post z4. om. BI 
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διὰ συστροφὰς τὰς ἔσωϑεν ῥάχιος᾽ προσσυμβάλλεται 

δὲ ἐνίοισι σὺν τῇ νούσῳ καὶ τὰ σχήματα, ig! ὁποῖα 
ἂν ἐθισϑέωσι χκεχλίσϑαι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν 

τοῖσι χρονίοισι τοῖσι κατὰ πλεύμονα νοσήμασιν εἰρή- 
9 » ? ? LE , , σεται" ἐχεῖ γάρ εἶσιν αὐτῶν χαριέσταται προγνώσιες 

περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι. 
42. Οἷσι δὲ ἐκ καταπτώσιος ῥάχις κυφοῦται, ὀλίγα 

δὴ τούτων ἐχρατήϑη, ὥστε ἐξιϑυνϑῆναι. τοῦτο μὲν 

γάρ. αἱ ἐν τῇ κλίμακι κατατάσιες οὐδένα zo ἐξίϑυναν 
τ 3 NN 5 , N (2 5) S 4 5 LC 
ὧν ys ἐγὼ οἶδα. χρέωνται δὲ oi ἰητροὶ μάλιστα αὐτῇ 

οὕτως ἐπιϑυμέοντες ἐχχαυνοῦν τὸν πολὺν ὄχλον" 
- ' , M , , 9 ^ Ἴ τοῖσι γὰρ τοιούτοισιν ταῦτα ϑαυμάσιά ἐστιν. ἣν ἢ 

, 2 E c , DS - , κρεμάμενον ἴδωσιν ἢ ῥιπτεόμενον ἢ ὅσα τοῖσι τοιού- 
» : ' ἘΞ , A ἢ 0 f TOLGLV ξοικεν᾽ καὶ ταῦτα κχληίξζουσιν αἰεὶ καὶ οὐκέτι 

3 - , c » 3 , 3 x - , 

αὐτοῖσι μέλει. ὁποῖόν τι ἀπέβη ἀπὸ τοῦ χειρίόσματος. 

εἴτε xaxov εἴτε ἀγαϑόν. οἱ μέντοι ἰητροὶ οἱ τὰ τοιαῦτα 

ἐπιτηδεύοντες σκαιοί εἶσιν. oUg ys ἐγὼ ἔγνων" τὸ μὲν 

γὰρ ἐπινόημα ἀρχαῖον. καὶ ἐπαινέω ἔγωγε σφόδρα τὸν 

πρῶτον ἐπινοήσαντα καὶ τοῦτο χαὶ ἄλλο πᾶν. ὅ τι μη- 

1 sic. codd. ante ῥάχ. add. τῆς EH zoocvup. M, 
προσξυμβ. V 2 óx. BMV, ὅπ. I' 8. post μὲν add. οὖν I' 

4 τοῖσι post yoov. om. MV D ixsi ... ἐσεύθον om. I 
del. Erm. χαριέστεραι M V 7 ὕσοισι MV, ὕσοις Ap. ante 
xvg. add. καὶ Β΄, expunxit B? 9 post γὰρ add. δεῖ I' κατα- 
σείσιες MV οὐδὲν ἀποεξίϑ. MVI'Ap. p. 14 Schóne, ovy ἕν 
απωεξιϑυναν Ap. p. 25 10 ys om. Ap. χρέωνται... τρόποι 
(p. 168, 5) om. I'  4ofo- scripsi, yoóvrs B, χρέονται cet. οἱ 
om. Ap. p.14 αὐτῇ μάλ. Ap. 11 οὕτως Ap. p. 95, οὗτοι oi 
cet. οἵ ἐπιϑυμοῦνται Ap. p. 14, ἐπιϑυμοῦντες B super £xy. 
ss. ἤτοι ἀπατᾶν B? λαόν pro ὄχλ. Ap. 12 ante τοῖσι: add. 
£v Ap. p. 14 τοιούτοισι MV, τούτοισι Ap. p. 14 ταῦτα om. 
Ap. p. 25 ϑαυμαστά Ap. 13 ante xosu. add. καὶ hmeola 
deletum B ῥιπτόμ. MV Ap. p. 14 τοῖσι om. Ap. 14 ἔοικε 
V sup. κληίξ. ss. δοξάξουσιν B? ἀεὶ MV οὐκ Ér, V 
15 μέλλει MV  óx. MV 17 οὺς Éyoys V 

I 

μ᾿ 

0 
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184 χάνημα κατὰ φύσιν | ἐπενοήϑη" οὐδὲν γάρ μοι ἄελπτον, 
εἴ τις χαλῶς σχευάσας καλῶς κατασείσειε. κἂν ἐξιϑυν- 

ϑῆναι ἔνια. αὐτὸς μέντοι κατῃσχύνϑην πάντα τὰ τοιου- 
τύτροπα ἰητρεύειν οὕτω διὰ τοῦτο. ὅτι πρὸς ἀπα- 

s τεώνων μᾶλλον οἱ τοιοῦτοι τρόποι. 

48. Ὅσοισι μὲν οὖν ἐγγὺς τοῦ αὐχένος ἡ κύφωσις 

γίνεται. ἧσσον εἰκὸς ὠφελεῖν τὰς χατατάσιας ταύτας 

τὰς ἐπὶ κεφαλήν: σμικρὸν γὰρ τὸ βάρος ἡ κεφαλὴ 

x«l τὰ ἀχρώμια καταρρέποντα᾽ ἀλλὰ τούς y& τοιού- 

10 Tovg εἰχὸς ἐπὶ πόδας χκατασεισϑέντας μᾶλλον ἐξιϑυν- μ 

τὸ 

ϑῆναι" μέξων γὰρ οὕτως ἡ καταρροπὴ ἡ ἐπὶ ταῦτα. 

ὕσοισι δὲ κατωτέρω τὸ ὕβωμα. τούτοις εἰκὸς μᾶλλον 

ἐπὶ χεφαλὴν κατασείεσϑαι. εἰ οὖν τις ἐϑέλοι χατα- 

σείειν, ὀρθῶς ἂν ὧδε cxsváfov τὴν κλίμαχα χρὴ 

σκυτίνοις ὑποκχεφαλαίοισι πλαγίοις ἢ εἰρινέοισι κατα- 

στορέσαι εὖ προσδεδεμένοις ὀλίγῳ πλέον καὶ ἐπὶ μῆκος 

1 supra ἄελπτον ss. ἀνέλπιστον B? ἄλετον M, i. m. yg. 
ἄελπτον 2 καλῶς ante κατασ. om. MV 3 κατισχ. B Ap. 
p.25 τὰ om. Ap. p. 14 3. 4 τοιουτατρ., vrc punctis cireum- 
datum, B 4 οὕτω et τοῦτο in raso loco M οὕτω om. Ap. 
p.25 4.5 &zevsov Ap. p.14 5 οἱ τρόποι οὗτοι Ap. p. 14 

6 óxóc. B, οἷσι I', ὁπόσοις Àp. ὅσοις ἐγγὺς τοῦ αὐχένος tit. 
in m. inf. M 7 six. 66. Ap. ὠφελέειν codd. τς M 
κατασείσιας Litt. Erm. ^ alterum τὰς om. I' 8 μι. MV 
ἡ κεφαλὴ om. Ap. 9 καταῤρέοντα Ap. — GÀAG .. . κατάσχοι, 
(p. 169,2) om. I' ze B 11 μείξ. MV καταρροπὴ ἢ ἐπι B, 
καταρροπίη ἐπὶ MV μεξω γαρ ἀύτως (ἂν οὕτως ϑοβόπθο) ἡ 

καταρροπὴ εἶ (εἴη Schóne) Ap. ἐπὶ τ. om. Ap. 12 ὅσο!" M 
ead. m., ὅσοις γὰρ δὲ Ap. τουτεοις B, τούτοισιν (v M?) 
MV ἔοικε pro εἰκὸς Ap. 13 ὑπὸ pro ἐπὶ Ap. 96 
Ap. 14 τὴν uiv γὰρ xÀ. ἢ 6x. Ap. 15 σχυτίνοισιν MV 

εὐποκεῳ. M, ante ózox. add. ἐν V ὑποκεφαλαίοις B 
πλαγίοισιν MV, mà. om. Ap. εἰρηνεοῖσι B, ἐριν. MV, εἰρι- 

voig Ap. 15.106 καταστρῶσαι ΒΑΡ. 16 προσδεδεμένοισιίν M7) 
MV ante óÀ. add. καὶ ΒΑΡ. πλεῖον ΒΑΡ. καὶ ante ἐπὶ 
om. Ap. 
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x«l ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἢ ὅσον ὧν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου 

χατάδσχοι. ἔπειτα τὸν ἄνθρωπον ὕπτιον κατακλῖναι 

ἐπὶ τὴν κλίμακα χρὴ καὶ ἔπειτα προσδῆσαι μὲν τοὺς 

πόδας παρὰ τὰ σφυρὰ πρὺς τὴν κλίμαχα μὴ διαβεβῶτας 

δεσμῷ εὐόχῳ μέν, μαλϑακῷ δέ: προσδῆσαι δὲ κατωτέρω 5 
ἑκάτερον τῶν γουνάτων x«l ἀνωτέρω, προσδῆσαι δὲ 
καὶ κατὰ τὰ ἰσχία: κατὰ δὲ τοὺς χενεῶνας καὶ τὸ 

-" M , - er er ^ 

στῆϑος χαλαρῇ ταινίῃ περιβαλεῖν ovrog, ὅπως μὴ xo-| 

λύσει τὴν κατάσεισιν" τὰς δὲ χεῖρας παρὰ τὰς πλευρὰς 186 

παρατείναντα προσκαταλαβεῖν πρὸς αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ τὸ 
^ λ ^ er x M / er uy πρὸς τὴν κλίμακα. ὅταν δὲ ταῦτα σκευάσῃς οὕτως. 

ἀνέλκειν τὴν κλίμακα ἢ πρὸς τύρσιν τινὰ ὑψηλὴν ἢ 

πρὸς ἀέτωμα οἴκου: τὸ δὲ χωρίον. ἵνα κατασείσεις. 
ἀντίτυπον ἔστω᾽ τοὺς δὲ ἀνατείνοντας εὐπαιδεύτους 

εἶναι χρή, ὅπως ὁμαλῶς καὶ καλῶς καὶ ἰσορρόπως καὶ 

ἐξαπιναίως ἀφήσουσι, καὶ μήτε ἡ κλῖμαξ ἑἕτερόρροπος 
[2 5 

1 évüsv mccov ro 6. Ap. 2 κατασχῇ Ap. επιτέναντα 
pro ἔπειτα Ap. 3 κἄπειτα MV προδῆσαι Ap. post uiv 
add. χρὴ Ap. 4 διαβεβῶτα MV, διαβαιβῶτας Β οὐ ἐπικείμε- 
νον τὸν ἕτερον τῷ ἑτέρῳ i. m. B* μὴ διαβ. om. I' καὶ μὴ 
διακεεντὰ αλλὰ συμβεβηκοτα pro μὴ διαβ. Ap. 5 dL 
MV, eo(litt. duae erasae)oyo B, ἅμα καὶ ἀϑλίπτω xm 
δὲ ὅκοι pro βὐόχῳ Ap. μὲν om. D 6 ἑκάτερον om. Fo 
ztoocóijceL . . . κλίμ. (l. 11) om. I' 7 κατὰ om. Αρ. τὰ om. 
i * ante τὸ add. κατὰ M V, add. εἰς Ap. 8 .χαλαρῇσι ται- 
νίῃσι M V, -ραῖς τενίαις Ap. περιβάλλειν B, -βαλέειν MV, -εῖν 
Pq. προσπεριβάλλ. Ap. ὅκως MV 8:9. κωλύωσι MV, κωλυσω- 
σιν Ap. 9 χατάτασιν B, πέρασιν Ap. παρατείνοντα Ap. 
10 πρὸς τὸ αὐτοῦ c. Ap. 11 ὅταν... κλίμ. om.  κατασκ. 
M, σκευάσῃ Ap. 12 ἣ post xiíu. del. B?, om. I'Ap. σροσ- 
σύρσιν Ap. supra τύρσιν ss. τὸν πύργον D), τύροις σκηνὴ πύρ- 
yos προμαχών tit. in infimo fol. 51 v., ab by. incipit fol. 65 

13 supra ἀέτ. ss. ὕψος B? ἀετώμα- Ui στεφάνη τοῦ δώ- 
ματος i. m. sup. M κατασισις BI, σειξης M, -σείεις V, -6&L61j 
Ap. 14 τοὺς... ἔσονται om. I' ἄντιτειν. Ap. 15 χρὴ 
εἶν MVAp. ὅκ. MV 16 ἀφήσωσι Ap. ἑἕτερορρεπῇ Ap. 
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ἐπὶ τὴν γῆν ἀφίξεται μήτε αὐτοὶ προπετέες ἔσονται. 

ἀπὸ μέντοι τύρσιος ἀφιεὶς ἢ ἀπὸ ἱστοῦ καταπεπηγότος 
χαρχήσιον ἔχοντος ἔτι. χάλλιον ἄν τις σκευάσαιτο, 
ὥστε ἀπὸ τροχιλίης τὰ χαλώμενα εἶναι ὅπλα ἢ ἀπὸ 
ὄνου. ἀηδὲς μὴν καὶ μακρολογεῖν περὶ τούτων" ὅμως 

ὃς ἐχ τούτων ἂν τῶν παρασκευῶν μάλιστα ἄν τις 

κατασεισϑείη. | 

44. Εἰ μέντοι κάρτα ἄνω εἴη τὸ ὕβωμα. δέοι δὲ 

κατασείειν πάντως, ἐπὶ πόδας λυσιτελεῖ. ὥσπερ ἤδη 

10 εἴρηται πλείων γὰρ οὕτω γίνεται Ty) καταρροπὴ ἐπὶ oj 1] 1] 

1 σι 

ταῦτα. ἑρμάσαι δὲ χρὴ κατὰ μὲν τὸ στῆϑος πρὺς τὴν 

κλίμακα προσδήσαντα ἰσχυρῶς. κατὰ δὲ τὸν αὐχένα ὡς 

χαλαρωτάτῃ ταινίῃ ὅσον τοῦ χκατορϑοῦσϑαι εἵνεκα" καὶ 

αὐτὴν τὴν κεφαλὴν κατὰ τὸ μέτωπον προσδῆσαι πρὸς 

τὴν κλίμακα" τὰς δὲ χεῖρας παρατανύσαντα πρὸς τὸ 

σῶμα προσδῆσαι καὶ μὴ πρὸς τὴν κλίμακα" τὸ μέντοι 

1 τὴν οτη. MV ἀφίξηται B ἀφίξ. om. Àp. σροπέτεις 
b 2 ad ἀπὸ μέντοι τύρσιος x.T.À. 1n marg. inf. B*: καλεῖ 
οὕτως δηλονότι τὸ μέγιστόν τε καὶ ὀρϑιον ξύλον ὃ κατὰ τὸ ἄνω 
πέρας ἐπιτίϑεται: ξύλον ἄλλοϑεν ἐστιν ἐγκαρσιαν ἔχον ὡς πρὸς 
τὸν ἰστὸν ἐξ οὗ ξύλου τὸ ἰστίον ἐξῆπται. ἱστὸς μὲν γὰρ ὀνομάξεται 
τὸ κατὰ τῆς νηὸς ἐμπεπηγὸς ὀρϑὸν ξύλον, ἱστίον δὲ ἡ φυσω- 
μένη πρὸς τῶν ἀνέμων ὀϑόνη; τοὺς δὲ κατὰ τὴν ἄνω τελευτὴν 
τοῦ ἰστοῦ E ὀνομάζουσι καρχησίους᾽ καὶ γὰρ εὔδρομον τὴν 
κίνησιν οὕτως ἐργασόμεϑα καὶ ὁμαλὴν καὶ ἰσόρροπον. καλεῖ δ᾽ 
οὕτως δηλονότι τοὺς ἄξωνας. Cf. Gal. comm. XVIII 1, 521 
ἀφιησει ἡ I' io. V 8 τι B κατασκ. V, σκευάώσοιτο Ap. 
4 ὡς ye Ap. τροχιλιῆς V εἶναι Wb., εἶναι cet. ὕπλα εἶναι Ap. 

5 ἀηδὲς εν ταῦτα (11) om. I' μὲν Ap. μακρολέγ. ΑΡ. a. 
αὐτῶν τούτ. Ap. 6 δ᾽ Ap. τουτέων codd. ἂν prius om. ἀρ. 

μάλιστ᾽ MY, κάλλιστα Ap. 9 πάντ. κατασ. Àp. ante Avo. 
add. κατασείειν MV Ap. λυσιτελέει codd. δὴ εἰρήκαμεν. Ap. 
10 πλ. y. ov. om. Ap. πλείω B yw. δὲ Ap. καταρροπίη MV 

11 ἐρμᾶσαι MV, ἑρμάσαι B, i. m. ἐρησαι B? ἐπὶ v. δὲ δρ- 
μασαι χρη Ap. éou. μὲν χρὴ τὸ στ. I 12 κατὰ δὲ... περι- 
βεβλ. (p. 171, 3) om. I' χλιμ. ἁἀποϑησαι" δῆσαι δὲ ὁχοιρως κα- 
ταδεῖν τὸν αὐχ. Éog Ap. 12. 18 ἀσχαλ. pro ὡς γαλ. V 
18 κατορθοῦν B 16 μὴ om. B!, add. B? 
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ἄλλο σῶμα ἄδετον εἶναι χρή. πλὴν ὅσον τοῦ κατορ- 

ϑοῦσϑαι εἵνεκα. ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ταινίῃ χαλαρῇ περιβε- 

βλῆσϑαι. ὅπως δὲ μὴ κωλύωσιν οὗτοι οἵ δεσμοὶ τὴν 
χατάσεισιν, σκοπεῖν. τὰ δὲ σκέλεα πρὸς μὲν τὴν xAC- 

μαχαὰ μὴ προσδεδέσϑω. πρὸς ἄλληλα δέ, ὡς κατὰ τὴν 5 

ῥάχιν ἰϑύρροπα y. ταῦτα μέντοι τοιουτοτρόπως ποιη- 

τέα, εἶ πάντως δέοι ἐν κλίμακι κατασεισθϑῆναι" αἰσχρὸν 

μέντοι ἐν πάσῃ τέχνῃ καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν ἑητρικῇ πο- 

λὺν ὄχλον καὶ πολλὴν ὕψιν καὶ πολὺν λόγον παρασχόντα 
ἔπειτα μηδὲν ὠφελῆσαι. | 10 

45. Χρὴ δὲ πρῶτον μὲν γινώσκειν τὴν φύσιν τῆς 190 

ῥάχιος, οἵη τίς ἐστιν᾽ ἐς πολλὰ γὰρ νοσήματα προσδέοι 

ἂν αὐτῆς. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ πρὺς τὴν κοιλίην ῥέπον, 

οἱ σφόνδυλοι ἐντὸς ἄρτιοί εἶσιν ἀλλήλοισιν καὶ δέ. 

δενται πρὸς ἀλλήλους δεσμῷ μυξώδει καὶ νευρώδει 

ἀπὸ χόνδρων ἀποπεφυχότι ἄχρι πρὸς τὸν νωτιαῖον. 

ἄλλοι δέ τινες τόνον νευρώδεες διανταῖοι πρόσφυτοι 
παρατέτανται ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν αὐτῶν. αἱ δὲ φλεβῶν 

[o 5 

x«i ἀρτηριῶν κοινωνίαι ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δεδηλώσονται, 

ὅσαι τε καὶ οἷαι καὶ ὅϑεν ὡρμημέναι καὶ év οἷς οἷα [S^] [I 

1 χρὴ om. Ap. 1.2 κατορθῶσαι V 8 0x. MV κωλύσου- 
σιν B, -ocw MV, -σωσι Ap., -σωσιν I' τὴν κατάτασιν οὗτοι 
οἱ Ó. Ap. 4 σκοπέειν codd., om. Ap. τὰ δὲ... ὠφελῆσαι (10) 
om. I' 5 μὴ punctis cireumdedit B? προσδεδέσϑαι Ap. 6 εἰς 
εὐθὺ ρεπει pro i9. ἢ Ap. μὲν pro μέντοι M Ap. 6. V ποιξιται 
cs. παντῶς B ποιητέον Ap. 7 ἔχει" pro εἰ Ap. 8 μὲν pro 
μέντοι Àp. ante ἐν add. καὶ MV — 8.9 zov. utroque loco V M! 

9 παρασχ. post ὄχλ. Ap. 10 καὶ ante ἔπειτα add. Ap. 14 oz. 
BV ad ἄρτιοι 1. m. ἀπηρτισμεὶ B?, v. Gal. comm. XVIII, 
A 596: &or. τοῦτ᾽ ἐστιν ἀπηρτισμένους ἀλλήλοισι MV δε- 
LÀ t z 

δέεται ΤΠ 15 δεσει T' &vsevo. BV, £vevo. M 16 ἀποπεφυκότων B 
11 διανταίους μὲν τοὺς ἄνωϑεν διήκοντας ἐπὶ πολὺ u....vsv- 

ρώδεις δὲ τοὺς ἰσχυρούς 1. m. B* (cf. Gal. comm. 528) προσφυΐοι 
B, ss. B, -φυτέοι I 18 ἔνϑα καὶ ἔνϑα V. 19 κοινωνιαις 1 κόσμω 
ῬΙῸ λόγω I' 20 ὅσαις I' οἷες I' οἴοισιν (v M?) MV, otc T 
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δύνανται αὐτός τὲ ὁ νωτιαῖος οἷσιν ἐλύτρωται ἐλύ- 
τροισιν xci ὅϑεν ὡρμημένοισι x«i ὕπῃ κραίνουσι xal 

οἷσι κοινωνέουσι καὶ οἷα δυναμένοισιν. ἐν δὲ τῷ 

ἐπέχεινα, ἐν ἄρϑροισι γεγιγγλύμωνται πρὸς ἀλλήλους 

οἱ σφόνδυλοι. τόνοι δὲ χοινοὶ παρὰ πάντας καὶ ἐν 
P zr , ᾿ » ?r j , τοῖσιν ἔξω μέρεσιν καὶ ἐν τοῖσιν ἔσω παρατέτανται" 

ἀπόφυσις δέ ἐστιν ὀστέου ἐς τὸ ἔξω μέρος ἀπὸ πάν- 
€ , , Ἕ " LESS c , 5 

τῶν τῶν GgovÓvAov μία ἀπὸ ἕνὸς ἕκάστου. ἀπό τε 

τῶν μεξζόνων ἀπό vs τῶν ἐλασσόνων. ἐπὶ δὲ τῇσιν 
192 ἀποφύσεσιν ταύτῃσι χονδρίων ἐπιφύσιες, καὶ ἀπὸ ἐκεί- 

π νῶν νεύρων ἀποβλάστησις ἠδελφισμένη τοῖσιν ἐξωτάτω 

1 σι 

τόνοισι. πλευραὶ δὲ προσπεφύκασιν ἐς τὸ ἔσω μέρος 
τὰς κεφαλὰς ῥέπουσαι μᾶλλον ἢ ἐς τὸ ἔξω x«9' ἕνα 

δὲ ἕχαστον τῶν σφονδύλων προσήρϑροωνται" χαμπυλώ- 
ταται δὲ πλευραὶ ἀνθρώπου εἰσί, ῥαιβοειδέα τρόπον. τὸ 

δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων καὶ τῶν ὀστέων τῶν ἀποπεφυ- 
, 9 Ἁ - , , , n" , κότων ἀπὸ τῶν σφονδύλων ἀποπληρέουσιν ἑχατέρωϑεν | 

1 τε BMVI,£ vulg. οἷσι(ν M 1. 2 ἐλύτροισι M V, 
ad ἐλ. i. m. σχεπάσμασι B* 2. κρίνουσιν. I' 3 oi oi pro οἷσι 
I' δυνάμενοι sici(v 1I) B?I', δυναμένοισι B! 4 ἄρϑροις DB, 
τοισιν I' τεγγιγλύμωντε B, γεγιγλύμωνται MV γυγγλιμωει- 
δῶς συγκεῖσθαι 1. m. Β΄ ὅ σφ. ut solet Β', mut. B? in oz., 
cz. V αὖ solet 6 μέρεσι MV εἴσω MV ἔξω... τοῖσιν om. 

D παρατεταῖαι D 7" τ᾽ pro δὲ MV, ze I sig ve v0 DP 
ἄπο π. B!, mut. in ἁπάντ. B? u. ἁπαντων σφ. I' 8 ἀφ᾽ ἑνὸς 
I' uiv pro priore zs MV 9 ua£. B, μέξων MV δὲ pro alt. 
τε V ἐλάσσων MV, yo. ἀπό τε τῶν μειζόνων ἀπό τε τ. ἐλασ- 
σόνων ab ead. m. iim. M τῆσι(νἢ M 10 ἀποφύσεσι M V 
ταύτησιν I' ἀπ᾿ M 11 ἀποβλαστήσιες I' ad ἤἦδελφ. i. m. 
ὁμοιομένη B? τοῖσι(ν M 19 περι πλευρῶν tit. I'  zsg. 
ΙΓ εἴσω MV 14 δ᾽ MV post cg. add. ται B!, del. B? 
14.15 sup. καμπυλ. SS. καμπτώταται B? 18 ῥαιμβ:, sed μ 
erasum M, ῥαιμβ.. yo. καὶ ovxo(i. e. Qorxo-, quod praefert Gal. 
comm. 537 et 538)s0£« ab ead. m. i. m. M, ῥεμβ. V, og. I 

1T cx. VB 
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οἱ μύες ἀπὸ τοῦ αὐχένος ἀρξάμενοι, ἄχοι τῆς προσφύ- 194 
σιος τῶν φρενῶν. αὐτὴ δὲ ἡ ῥάχις κατὰ μῆκος ἰϑυσχό- 
λιός ἐστιν ἀπὸ μὲν τοῦ ἱεροῦ ὀστέου ἄχρι τοῦ μεγάλου 

σφονδύλου. παρ᾽ ὃν προσήρτηται τῶν σχελέων ἡ πρόσ- 
φυσις. ἄχρι μὲν τούτου χυφή᾽ κύστις vt γὰρ καὶ 

γοναὶ καὶ ἀρχοῦ τὸ χαλαρὸν ἐν τούτῳ ἔχτισται. ἀπὸ 
δὲ τούτου ἄχρι φρενῶν προσαρτήσιος ἰϑυλόρδη. xci 

παραφύσιας ἔχει μυῶν τοῦτο μοῦνον τὸ χωρίον &x 
τῶν ἔσωϑεν. ἃς δὴ καλέουσι ψόας. ἀπὸ δὲ τούτου 

ἄχρι τοῦ μεγάλου σφονδύλου τοῦ ὑπὲρ τῶν ἐπωμίδων 10 

ἰϑυκύφη" ἔτι δὲ μᾶλλον δοκεῖ ἤ ἔστιν. ἡ γὰρ ἄκανθα 

χατὰ μέσον ὑψηλοτάτας τὰς ἐχφύσιας ἔχει τῶν ὀστέων, 

ἔνϑεν δὲ χαὶ ἔνϑεν ἐλάσσους. αὐτὸ δὲ τὸ ἄρϑρον τὸ 

τοῦ αὐχένος λορδόν ἐστιν. | 
46. Ὁπόσοισι μὲν οὖν κυφώματα γίνεται κατὰ τοὺς 196 

σφονδύλους. ἔξωσις μὲν μεγάλη ἀπορραγεῖσα ἀπὸ τῆς 16 

συμφύσιος ἢ ἑνὸς σφονδύλου ἢ καὶ πλειόνων. οὐ μάλα 

πολλοῖσι γίνεται. ἀλλ᾽ ὀλίγοισιν. οὐδὲ γὰρ τὰ τρώ- 

porc τὰ τοιαῦτα ῥηίδιον γίνεσθαι" οὔτε γὰρ ἐς τὸ 

ἔξω ἐξωσϑῆναι ῥηίδιόν ἐστιν. εἰ μὴ éx τοῦ ἔμπροσϑεὲν » 

ἰσχυρῷ τινι τρωϑείη διὰ τῆς κοιλίης -- οὕτω δ᾽ ἂν 

[2.1 

9 e 

2 τῶν qo. om. I'1etrz, punctis inclus. et ss. τῆς τῶν σκελῶν 
B3, &. τ. go. v. zo. MV αὐτὴ EHK, αὕτη BMV κατα τε 
To wnxog I1 2.8 ἰϑὺ σκολιῶς V, εἰϑὺ σκολιος I' τ et m 
3 μέχρι I'ietn 5 κύφη V 6 τουτέῳ MI ^" [(εἰ Β)ϑὺ 
λόρδη BV, εἰ(ὴ n) ϑυλόρδης I' 8 ἔχειν Γι μυῶν om. In 

9 sic. MV, ἔξωϑεν I'u post £c. ss. μερέων Β΄ καλέουσιν 

BI'1ebu ψύας MV 10 μέχρι I'u 11 εἰϑυκυφῇ B, ss. 
B?, i9 κύφη V δοκέει codd., -ν I'1etu ἔστιν V 12 ὑφη- 
λοτατον B!, mut. in -τάτας D? τῶν ὀστ. ἔχει MVT' post ἔχει 
add. τῶν punctis inclus. B 18 τὸ ante τοῦ om. I' et Gal. 
comm. 548 14 ἐστι Μ 15 óxócowcr . . . βιησάμενον (p. 174, 9) 
om. I' óx. codd. 16 ραγησα B, ἀπο i. m. B? — 20 £eu(»?) 
M 21 οὕτως D 
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ἀπόλοιτο — ἢ εἴ τις ἀφ᾽ ὑψηλοῦ TOv χωρίου πεσὼν 

ἐρείσειε τοῖσιν ἰσχίοισιν ἢ τοῖσιν ὥμοισιν. ἀλλὰ καὶ 

οὕτως ἂν ἀποθάνοι. παραχρῆμα δὲ οὐκ ἂν ἀποϑάνοι. 
ἐκ δὲ τοῦ ὕπισϑεν οὐ ῥηΐδιον τοιαύτην ἐξαλσιν γε- 

νέσϑαι ἐς τὸ ἔσω. εἰ μὴ ὑπέρβαρύ τι ἄχϑος ἐμπέσοι" 

τῶν τε γὰρ ὀστέων τῶν ἐχπεφυκότων ἔξω ἕν ἕχαστον 

τοιοῦτόν ἐστιν. ὥστε πρόσϑεν ἂν αὐτὸ καταγῆναι πρὶν 

ἢ μεγάλην ῥοπὴν ἔσω ποιῆσαι. τούς τε συνδέσμους 

βιησάμενον καὶ τὰ ἄρϑρα τὰ ἐνηλλαγμένα. ὅ τὲ αὖ 
ιονωτιαῖος πονοίη ἄν. si ἐξ ὀλίγου χωρίου τὴν. περι- 

καμπὴν ἔχοι, τοιαύτην ἔξαλσιν ἐξαλλομένου σφονδύλου" 

0 τε ἐχπηδήσας σφόνδυλος πιέζοι ἂν τὸν νωτιαῖον, εἶ 

μὴ καὶ ἀπορρήξειε. πιεχϑεὶς δ᾽ ἂν καὶ ἀπολελαμμένος 
πολλῶν ἂν καὶ μεγάλων καὶ ἐπικαίρων ἀπονάρκωσιν 

15 ποιήσειεν" ὥστε οὐκ ἂν μέλοι τῷ ἰητρῷ. ὅπως χρὴ τὸν 

σφόνδυλον κατορϑῶσαι. πολλῶν xal βιαίων ἄλλων κα- 

198 χῶν παρεόντων. ὥστε | δὴ οὐδ᾽ ἐμβαλεῖν οἷόν τε πρό- 

δηλον τὸν τοιοῦτον οὔτε χατασείσει οὔτε ἄλλῳ τρόπῳ 

οὐδενί. εἰ μή τις διαταμὼν τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα 

σι 

1 ἀπολλοιτο, or in raso loco, M 2 τοῖσι Β 5 εἴσω M 
ad ἄχϑος i. m. βάρος B?  £umécowo B 6 εἶ pro τῶν Β΄, corr. 
B* ἔξωϑεν pro ἔξω ἕν MV 71 ἐστι(ν M καταγείη M V Gal, 
de plac. Hipp. et Pl. 760 Müller 8 εἴσω codd. | £vvó. MV 

9 ποιησάμ. MV, yo. καὶ βιασάμενον ab ead. man. i. m. M, 
βιασάμ. B, βιησ. E et i.m. Η κατὰ pro xol τὰ MV supra τὰ 
ἄρϑρα SS. τοὺς σπονδύλους B? τα ἐνηλαγμενα I' ὅ τε... 

ἔπειτα (19) om. T 11 ZyÁ M, ἔχει V ἐξέλασιν B, corr. 
ἐξαλασσομένου M, i. m. yg. xol ἐξαλλομένου ^ ante ἐξαλλ. add. 
xci V 13 supra ἀπολεῖ. 58. κεκρατήμενος B? 14 ἂν post 
πολλῶν om. Gal. ib μέλει τῶν ἰητρῶν ὅπως Β óx. cet. 
17 ἐμβάλλ. Β 17. 18 πρόδ. τὸν τ. οὔτε x. οὔτε ἄ. vg. οὐδ. 
πρόδ. τὸ τ. B, sed ultimas voces tres del. B?, πρόδ. τὸ τ. ante 
sí μὴ MV 19 τινὶ pro οὐδενὶ V ἄλλω οὐδενὶ vro. Gal. ib. 
διατεμ. Gal. ib. 
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ἐσμασάμενος ἐς τὴν χοιλίην ἔχ τοῦ ἔσωϑεν τῇ χειρὶ 

ἐς τὸ ἔξω ἀντωθϑέοι" καὶ ταῦτα νεκρῷ μὲν οἷόν τε 

ποιεῖν, ζῶντι δὲ οὐ πάνυ. διὰ τί οὖν ταῦτα γράφω; 
διότι οἴονταί τινες ἰητρευκέναι ἀνθρώπους. οἷσιν ἔσω- 

ev ἔπεσον σφόνδυλοι τελέως ὑπερβάντες τὰ ofc 
καίτοι y& δηίστην ἐς τὸ περιγενέσϑαι τῶν διαστροφέων 
ταύτην ἔνιοι νομίζουσιν καὶ οὐδὲν δεῖσϑαι ἐμβολῆς, 

ἀλλ᾽ αὐτόματα ὑγιᾶ γίνεσϑαι τὰ τοιαῦτα. ἀγνοέουσι 

δὲ πολλοὶ καὶ κερδαίνουσιν, ὅτι ἀγνοέουσιν᾽ πείϑουσι 

γὰρ τοὺς πέλας. ἐξαπατῶνται δὲ διὰ τόδε" οἴονται 

τὴν ἄκανθαν τὴν ἐξέχουσαν κατὰ τὴν ῥάχιν ταύτην 
τοὺς σφονδύλους αὐτοὺς εἶναι. ὅτι στρογγύλον αὐτῶν 

ἕχαστον φαίνεται ψαυόμενον. ἀγνοέοντες ὅτι τὰ ὀστέα 

ταῦτά ἐστίν τὰ ἀπὸ τῶν σφονδύλων πεφυκότα, περὶ 

ὧν ὃ λόγος ὀλίγῳ πρόσϑεν εἴρηται. οἱ δὲ σφόνδυλοι 
πολὺ προσωτέρω ἄπεισιν" στενοτάτην γὰρ πάντων ξῴων 

ἄνθρωπος κοιλίην ἔχει ὡς ἐπὶ τῷ μεγέϑει ἀπὸ τοῦ 

ὄὕπισϑεν ἐς τοὔμπροσϑεν, ποτὶ xci κατὰ τὸ στῆϑος. 

ὅταν οὖν τι τούτων τῶν ὀστέων τῶν ὑπερεχόντων 

ἰσχυρῶς καταγῇ. ἥν τε ἕν ἤν ve πλείω. ταύτῃ ταπεινό- 

τερον τὸ χωρίον γίνεται ἢ τὸ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. καὶ 

διὰ τοῦτο ἐξαπατῶνται οἰόμενοι τοὺς σφονδύλους ἔσω 

τὶ 1 ad ἐσμασ. i. m. ἐμβαλων B*M, ἐμβαλόμενοι Gal. ib. 
ἐς τὴν... τέτρωνται (p.176, 4) om. I' sic. codd. — 3 ποιέειν 
codd. δὲ pro οὖν Gal. ib 4 ὅτι pro διοτι MV — 4. 5 εἴσωϑεν 
codd. — 5 ἐνέπεσαν B 6 ys om. Gal. ib. sígB 1 νομίξουσι 
MV δέεσϑαι BGal. ib 8 αὐτομάτως ὑ. γενέσϑαι Gal. ib. 
ὑγεία B, ὑγιέα cet. 9 δὴ pro δὲ Pq. πολὺ B κερδαινου- 
civ?) MGal.ib. ἀγνοέουσι M Gal. ib. 10 post ófovrs (sic) ss. 
γὰρ B? 11 &xov9e(v?) B 12 αὐτοὺς i. m. Β 13 ἀγνοεῦν- 
veg MV 14 ἐστὶ ΜΥ 16 ἄπεισι V post πάντων ss. τῶν B? 

17 ὥνϑο. V τῶ corr. ex so B, τῷ om. MV 18 εἰς Β τὸ 
umo. MV ποτὲ Gal. ib. 19 ὅτ᾽ ἂν V ut solet 20 πλέω 
B 21 καὶ ante διὰ om. MV 22 εἴσω BV 

10 

15 

20 
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200 οἴχεσϑαν᾽ προσεξαπατᾷ δὲ ἔτι αὐτοὺς καὶ ) τὰ σχήματα 

10 

IM σι 

20 

τῶν τετρωμένων" jv μὲν γὰρ πειρῶνται χαμπύλλεσϑαι, 

ὀδυνῶνται περιτενέος γινομένου ταύτῃ τοῦ δέρματος. 
j| τέτρωνται, καὶ ἅμα τὰ ὀστέα τὰ κατεηγότα ἐνθράσσει 

οὕτω μᾶλλον τὸν χρῶτα. ἢν δὲ λορδαίνωσι, δηίους 

εἰσίν: χαλαρώτερον γὰρ τὸ δέρμα χατὰ τὸ τρῶμα ταύτη 

γίνεται. καὶ τὰ ὀστέα ἧσσον ἐνθράσσει. ἀτὰρ καὶ ἤν 

τις ψαύῃ αὐτῶν, κατὰ τοῦτο ὑπείκουσι λορδοῦντες καὶ 
τὸ χωρίον χενεὸν xci μαλϑακὸν ψαυόμενον ταύτῃ φαί- 

νεται. ταῦτα πάντα τὰ εἰρημένα προσεξαπατᾷ τοὺς 

ἰητρούς᾽" ὑγιέες δὲ ταχέως καὶ ἀσινέες αὐτόματοι οἱ 

τοιοῦτοι γίνονται" ταχέως γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα ὀστέα 

ἐπιπωροῦται., ὅσα χαῦνά ἐστιν. 

41. Σχολιαίνεται μὲν οὖν ῥάχις. καὶ ὑγιαίνουσι 
χατὰ πολλοὺς τρόπους" καὶ γὰρ ἐν τῇ φύσει xol ἐν 
τῇ χοήσει οὕτως ἔχει" ἀτὰρ χαὶ ὑπὸ γήραος χαὶ ὑπὸ 

ὀδύνης συνδοτική ἐστιν. αἱ δὲ δὴ χυφώσιες αἱ ἐν 
τοῖσι πτώμασι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνονται. ἣν ἢ τοῖσιν 

ἰσχίοισιν ἐρείσῃ ἢ ἐπὶ τοὺς ὥμους πέσῃ. ἀνάγκη γὰρ 

ἔξω φαίνεσθαι ἐν τῷ κυφώματι ἕνα μέν τινα ὑψηλό- 

202 τερον τῶν σφον]δύλων. τοὺς δὲ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπὶ 
ἧσσον" οὔχουν εἷς ἐπὶ πολὺ ἀποπεπηδηκὼς ἀπὸ τῶν 

1 δ 8 γεν. ΒΥ 4 ἢ BV τὰ post óov. om. B, ss. B? 
v 

Ou EiM B, ss. B?, ἐκϑράσσει I, ἐνθράσει V — 5 post χρῶτα add. 
ὃν καί τινα óvóuccsv I' λόρδαίνοσι Β δηί- scripsi, ῥά- codd. 
ἣν δὲ λ.... χαῦνά ἐστιν om. I' 6 εἰσὶ MV 7 γίνεται i. τα. M 

ironddos B, ss. B?, ἐκθράσσει V 8 ψαυσει Β ὑπείκουσιν B 
9 ταύτην Β', corr. 11 vyéc Β 18 ἐπιποροῦται B, -vvcu B? V 

ἐστι V 14 πᾶσαν διαστροφὴν ἐνταῦϑα χρὴ νοεῖν i. m. B* 
1ὅ xol γὰρ... γωνιώδ. (p. 1177, 4) om. Τ''! 17 ὀδυνημάτων MV 

ξυνδοτ. BV, ξυνδέκη Μ 17. 18 περὶ κυφώσεως τῆς ἀπὸ πτώματος 
lit. m.sup.M 18 πτώμασιν M?V εὖ pro ἢ B!, corr. B? in ἐν 
20.21 bwnAorsoor B, -ὦὠτατον M,-órcrov V 22 εἰς ΒΜ πουλὺν 
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ἄλλων ἐστίν, ἀλλὰ σμικρὸν ἕχαστος συνδιδοῖ. ἀϑρόον 

δὲ πολύ φαίνεται. διὰ οὖν τοῦτο x«l ὁ νωτιαῖος μυε- 
Δὸς εὐφόρως φέρει τὰς τοιαύτας διαστροφάς, ὅτι κυ- 

κλώδης αὐτῷ ἡ διαστροφὴ γίνεται. ἀλλ᾽ οὐ γωνιώδης. 

Χρὴ δὲ τὴν χκατασχευὴν τοῦ διαναγκασμοῦ τοιήνδε s 

χατασχευάσαι" ἔξεστιν μὲν ξύλον ἰσχυρὸν καὶ πλατὺ 

ἐντομὴν παραμήκεα ἔχον κατορύξαι ἔξεστιν δὲ ἀντὶ 
τοῦ ξύλου ἐν τοίχῳ ἐντομὴν παραμήκχεα ἐνταμεῖν ἢ 

πήχει ἀνωτέρω τοῦ ἐδάφεος ἢ ὅπως ἂν μετρίως ἔχῃ" 

ἔπειτα οἷον στύλον δρύινον. τετράγωνον. πλάγιον 10 

" παραβάλλειν, ἀπολείποντα ἀπὸ | τοῦ τοίχου ὅσον παρξελ- 204 
Eur τινα. ἢν δέῃ" χαὶ ἐπὶ μὲν τὸν στύλον ἐπιστορέσαι 

ἢ χλαίνας ἢ ἢ ἄλλο τι. ὃ μαλϑακὸν μὲν ἔσται. ὑπείξει 
δὲ μὴ μέγα" τὸν δὲ ἄνϑρωπον πυριῆσαι. 1v ἐνδέχηται, 

ἢ πολλῷ καὶ ϑερμῷ λοῦσαι ἔπειτα πρηνέα κατακλῖναι 15 
κατατεταμένον. καὶ τὰς μὲν χεῖρας αὐτοῦ παρατείναντα 

κατὰ φύσιν προσδῆσαι πρὸς τὸ σῶμα" ἱμάντι δὲ μαλ- 
ϑαχῷ ἱκανῶς πλατεῖ τὲ χαὶ μαχρῷ ἐκ δύο διανταίων 

πε ἐστὶ M σμ. Pq., μ. cet. συνδίδοι B, ξυνδιδοιξ M, ξυν- 
δίδοι V ἀϑρόως M Σ2 γίνεται pro φαίν ΜΥ 8. 4 supra 
κυκλ. SS. καταβραχυ κυχλωτερον D? 4 αὐτων B γωνιοειδὴς 
Bi^corr. 5 διαναγκαξζομένου I'Ap. 6 κατασχευὴ ξύλου 
τοῦ διαναγκασμοῦ tit. i. m. inf M ἔξεστι. GREECE 
(p. 181, 6) om. I' ἔξεστι. utroque loco MV 1 ἔχον ες παρα- 
μήκ. om. Ap. κατορῦξαι V 8 ἐντέμνειν Ap. 8.9 ἢ πήχει 
om. Ap. 9 ante &vor. add. y B! ἢ post ἐδάφ. om. Ap. 
ὅπως DAp., ὅκ. cet. ἔχει BAp. 10 ξύλον pro στύλον Ap. 

11 ἀπολιπόντα BAp. 19 ἐπιστορησει B, -ofctt M, ss. M?, 
ὑποστρῶσαι Ap. 13 ἢ prius om. Ap., καὶ ss. M? χλαίναν 
B, -ς Ap., χιτῶνας MV — ὃ om. Ap. 14 ante ἣν add. ἢ (?) 
B, del. ead. m. post ἣν add. δ᾽ MV 15 ἢ ante πολλῷ 
om. MV ϑερμῷ πολλῷ Ap. λούσας MV κἄπειτα MV 
καὶ ἔπ. κατατείνας πρηνέα, κατατείναντα δὲ τὰς χεῖρας x. φ. 
Ap. iT ἱμάντι πλατεῖ καὶ ἰσχυρῷ. μαλθακῷ δὲ καὶ μακρῷ 
Ap. 18 ἱκανῷ M n Β΄, mut. in ucAexe B? διαντέων 
BMV, -τέω Ap., -αἰων Litt. ex Par. MN 

HiPPOCRATES II. 12 
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συμβεβλημένῳ μέσῳ κατὰ μέσον τὸ στῆϑος δὶς περιβε- 

βλῆσϑαι χρή. ὡς ἐγγυτάτω τῶν μασχαλέων᾽" ἔπειτα τὸ 

περισσεῦον τῶν ἱμάντων κατὰ τὴν μασχάλην ἕχάτερον 

περὶ τοὺς ὥμους περιβεβλήσϑω" ἔπειτα αἱ ἀρχαὶ πρὸς 

5 ξύλον ὑπεροειδές τι προσδεδέσϑωσαν., ἁρμόξουσαι τὸ 

μῆχος τῷ ξύλῳ τῷ ὑποτεταμένῳ. πρὸς ὅ τι προσβάλ- 

λον τὸ ὑπεροειδὲς ἀντιστηρίξοντα κατατείνειν. τοιούτῳ 

δέ τινι ἑτέρῳ δεσμῷ χρὴ ἄνωϑεν τῶν γουνάτων δή- 
σαντα x«i ἄνωϑεν τῶν πτερνέων τὰς ἀρχὰς τῶν iudv- 

10 τῶν πρὸς τοιοῦτόν τι ξύλον προσδῆσαι᾽ ἄλλῳ δὲ ἱμάντι 

πλατεῖ xol μαλϑαχῷ καὶ δυνατῷ ταινιοειδεῖ. πλάτος 

ἔχοντι καὶ μῆκος ἱκανόν, ἰσχυρῶς περὶ τὰς ἰξύας κύκλῳ 

περιδεδέσϑαι ὡς ἐγγυτάτω τῶν ἰσχίων" ἔπειτα τὸ | 
206 περισσεῦον τοῦ ταινιοειδέος. ἅμα ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς 

15 τῶν ἱμάντων. προσδῆσαι πρὸς τὸ ξύλον τὸ πρὸς πο- 
δῶν" ἔπειτα χατατείνειν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ἔνϑα 
χαὶ ἔνϑα. ἅμα μὲν ἰσορρόπως. ἅμα δὲ ἐς ἰϑύ. οὐδὲν 

γὰρ ἂν μέγα κακὸν T τοιαύτη κατάτασις ποιήσειεν, ἣν 
χρηστῶς σχευασϑῇ. εἰ μὴ ἄρα ἐξεπίτηδές τις βούλοιτο 

0 σίνεσθαι. τὸν δὲ ἰητρὸν χρὴ ἢ ἄλλον, ὅστις ἰσχυ- 
ρὃὸς x«i μὴ ceno, ἐπιϑέντα τὸ ϑέναρ τῆς χειρὸς 

1 ξυμβ. ΜῪ μέσαις B!, corr. 2 χρὴ om. Ap. ἔπειτεν 
Ap. 3 post ἱμάντων add. δύο Ap. post iucvr. add. vij B!, 
postea deletum — 4 περιβεβλεῖσϑαι Ap. 5 ξύλον om. Ap. 
αἱ ἁρμόσουσαι Àp. 6 τῷ vorO υποτεταγμ. προς τὸ προσβ. τ. v. 
ἀποστηριξειν κατατεινῆ Ap. 1 ἀντιστηρίζον Β κατατείνει 
MV τοιούτων M 8 δεσμῶν ἣν ανωϑὲεν τῶν τοῦ γονατῶν 

δεσμων δήσ. Àp. 10 τοιοῦτο ΜΑρ. τι om. Υ ἄνω δὲ ἄλλῳ 
i. Ap. 12 ἰσχυρῶ Β ἰξύς M, α add. M?, ἴξας V ante κύκλω 
ss. καὶ B? 13 περιδεδεμενῶ Β ἐγγύτατα ) ΜΥ 14 ἅμα 
om. B, Vis 15: “0: x. δ. προσδ. M V πρὸ τῶν πόδ. Β, τῶν 
add. man. posterior 16 χἄπ. MV post σχήμ. add. καὶ MY 
18 ποιήσει M, zowjon V 19 si yo. σχευασϑείη MV ἣν pro εἰ B 

20 civ. B?, τείνεσϑαι B'MV καὶ pro 5j V ἄλλος M, 1. m. yo. 
x. ἄλλον 20. 21 ante ἰσχ. add. βουλοιτο B, punctis cireumd. B? 
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ἐπὶ τὸ ὕβωμα., τὴν δ᾽ ἑτέρην χεῖρα προσεπιϑέντα τὸ 
ϑέναρ τῆς ἑτέρης χειρὸς καταναγχάξειν προσσυνιέντα, 
ἤν τε ἐς ἰϑὺ ἐς τὸ κάτω πεφύκῃ καταναγκάζξεσϑαι. ἤν 

τὲ πρὸς τῆς κεφαλῆς. ἤν τὲ πρὸς τῶν ἰσχίων. καὶ 

ἀσινεστάτη μὲν αὕτη ἡ ἀνάγκη" ἀσινὲς δὲ καὶ ἐπιχαϑέ. s 

ξεσϑαί τινα ἐπὶ τὸ κύφωμα αὐτοῦ ἅμα κατατεινομένου 

x«i ἐνσεῖσαν μετεωρισϑέντα. ἀτὰρ καὶ ἐπιβῆναι τῷ 

ποδὶ x«i ὀχηϑῆναι ἐπὶ τὸ χύφωμα ἡσύχως τε ἐπενσεῖς-. 

σαν οὐδὲν κωλύει. τὸ τοιοῦτον δὲ ποιῆσαι μετρίως 

ἐπιτήδειος ἄν τις εἴη τῶν ἀμφὶ παλαίστρην εἰϑισμένων. 10 

δυνατωτάτη μέντοι τῶν ἀναγκέων ἐστίν. εἰ ὁ μὲν τοῖχος 

ἐντετμημένος ἢ τὸ ξύλον τὸ κατορωρυγμένον. ἧ ἐν- 

τέτμηται. χατωτέρω εἴη τῆς ῥάχιος τοῦ ἀνϑροώπου. 

ὁπόσῳ ἂν δοχῇ μετρίως ἔχειν. σανὶς δὲ φιλυρίνη μὴ 

λεπτὴ ἐνείη ἢ καὶ ἄλλου τινὸς ξύλου ἔπειτα ἐπὶ μὲν is 

τὸ ὕβωμα ἐπιτεϑείη ἢ τρύχιόν τι πολύπτυχον ἢ σμικρόν 

τι σχύτινον ὑποχεφάλαιον᾽ ὡς ἐλάχιστα μὴν ὑποχεῖσϑαι 

συμφέρει. μόνον προμηϑεόμενον. ὡς | μὴ 1j σανὶς ὑπὸ 208 

σκληρότητος ὀδύνην παρὰ χαιρὸν προσπαρέχῃ" xor 

ἴξιν δὲ ἔστω ὡς μάλιστα τῇ ἐντομῇ τῇ ἐς τὸν τοῖχον so 

1 ὑπὸ pro ἐπὶ M καὶ τὴν ἕτ. χ. προ. ἐπὶ τὴν ἑτέρην κατ. 
MV 242, προσξ. codd. ὅ ἀσϑενεστάτη Ap. αὐτὴ B ἡ om. 
Ap. ἀσινὴς Ap. δὴ pro δὲ Pq. 5. 6 καϑέξ. Ap. 6 τοῦ 
pro αὐτοῦ MV 7 επέσεισαι Ap. 8 ὀχ. τὸ σῶμα καὶ 16. 
ἐπισεῖσαι Ap. δὲ pro τὲ B 9 τὸ om. Ap. τοιοῦτο MV 
10 παλεστρη Ap. 11 δυνατωτατην μὲν οὖν τ. Ap. ἀναγ- 
καίων ΒΜ Ap. 12 post ἐντετμημένος add. εἴη B τύχος εν- 
τέτμιται τὸ ξυλον τω κατωρ. Ap. 5 pro MV τὸ δὲ ξύλ. 
MV post ῃ add. δὲ B, del B? 13 τοῦ ἀνϑρ. τῆς ῥάχ. 
Ap. 14 oxcocov B', mut. in üxoc σοι B?, οπωσῶν δοκξοι 
AÀp., ὅκ. cet. δοκέῃ codd. δὲ om. Ap. 15 εἴη Ap. 
ἔπειτ᾽ Ap. 16 ἢ prius et τι utroque loco om. Ap. τρύχειον 
B. mx. MV Ap. 17 τι om. ἂρ. — yo. καὶ ἐπικεῖσϑαι 1. m. 
M ἐπικεῖσϑαι Ap. 18 &vug. codd. προμηϑευμ. B, -ϑευόμ. 
Ap. ὅπως Ap. 19 προσπαρέχειν DB, -χει M, παρέχειν Ap. 

19. 20 xc, ταξειν δὲ ὡς μάλ. ev τῶ τη svtoum τη sig Ap. 

195 
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τὸ ὕβωμα, ὡς ἂν ἡ Gavíc, 1j μάλιστα ἐξέστηχεν, ταύτῃ 

μάλιστα πιέζῃ ἐπιτεϑεῖσα. ὅταν δὲ ἐπιτεϑῇ. τὸν μέν 
τινα καταναγκχάξειν χρὴ τὸ ἄχρον τῆς σανίδος. ἤν τὲ 

ἕνα δέῃ ἤν ve δύο. τοὺς δὲ χατατανύειν τὸ σῶμα κατὰ 

μῆκος, ὡς πρόσϑεν εἴρηται. τοὺς μὲν Tjj, τοὺς δὲ τῇ. 

ἔξεστιν δὲ χαὶ ὀνίσχοισι τὴν χατάτασιν ποιεῖσθαι 1 
παρακατορύξαντα παρὰ τὸ ξύλον ἢ ἐν αὐτῷ τῷ 

ξύλῳ τὰς φλιὰς τῶν ὀνίσκων ἐχτεχτηνάμενον. ἤν τὲ 

ὀρϑὰς ϑέλῃς σμιχρὸν ὑπερεχούσας. ἤν τὲ χατὰ χο- 

ρυφὴν τοῦ ξύλου ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. αὗται αἱ. ἀνάγ- 
καὶ εὐταμίευτοί εἶσι καὶ ἕς τὸ ἰσχυρότερον x«i ἐς 

τὸ ἧσσον. xcl ἰσχὺν ἔχουσιν τοιαύτην, ὥστε καὶ εἴ τις 
bi ' , "4 3 A ^ H * , 2 , 

ἐπὶ λύμῃ βούλοιτο. ἀλλὰ μὴ ἐπὶ ἰητρείῃ. ἐς τοιαύτας 

ἀνάγκας ἀγαγεῖν. καὶ ἐν τούτῳ ἰσχυρῶς δύνασϑαι" 

καὶ γὰρ ἂν χατατείνων κατὰ μῆκος μοῦνον ἔνϑεν καὶ 

ἔνϑεν οὕτω καὶ ἄλλην ἀνάγκην μηδεμίαν προστυϑεὶς 

ὅμως κατατείνειεν ἄν Tig" ἀλλὰ μὴν καὶ εἴ μὴ κατα- 

τείνων. αὐτῇ δὲ μοῦνον τῇ σανίδι οὕτως ἰποίη. καὶ 
οὕτως ἂν καταναγχάσειε. καλαὶ οὖν αἱ τοιαῦται ἰσχύες 

1 χύφωμα pro ὕβ. Ap. ἂν om. Ap. ἐξεστήκει B 
9 πιεζειν Ap. 8 τῆς σαν. τὸ ἄ. ἥντινα δεη Ap. 4 δύωξ M 
κατατείνειν M V Ap. 5 ὥσπερ Ap. 6 ἔξεστι M V ὀνίσκοις 
BAp. τὴν om. Ap. ποιέε. codd. παρὰ om. Ap. 8 φιαλας 
Ap. ἐντεχτεινάμενος Ap. 9 ὀρννυϑὰς Ap. ϑέλεις B, 
ἐθέλη MV, ϑέλῃ Ap. post ϑελ. add. ἑκατέρωϑεν MV μικ. 
MV Ap. 9. 10 xovogrv τὸ pro κορυφὴν Ap. [0 αἱ om. Ap. 

11 εὐταμιευται ΒΑΡ. εἶσι om. Ap. 12 ἰσχῦν V, ἴσον Ap. 
ἔχουσι M V 13 μὴν pro μὴ B τατριη Ap. 14 χαὶ 

£v scripsi, x&v vulg. καὶ ἐν... δύνασϑαι vulg., om. BM V Ap. 
15 κατὰ r0 u. Β μόν. MV Ap. 16 οὕτως ΒΑΡ. οὐδεμίαν 

MV προτιϑεὶς V 17 Oupjz M. κατατεινειν sev τῆς καὶ 
sí Ap. pro ἀλλὰ μὴν Litt. ἱκανῶς cum eis, quae antecedunt, 
coniungens 18 εἰ zou B, sí ποιέη M, οὑτωσὶ ποιέει V, ἰποίη 
Litt. post iz. add. «ui; MV x&v V 19 ἂν om. MV, yo. 
x. ἂν οὕτως i. m. M καταναγκάσειν M καλλαὶ B — ante 
icy. add. x«l V 
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εἰσίν. ἧσιν ἔξεστι καὶ ἀσϑενεστέρῃσι καὶ ἰσχυροτέρῃσι 

χρῆσϑαι αὐτὸν ταμιεύοντα. χαὶ μὲν δὴ καὶ κατὰ φύ- 

σιν ye ἀναγχκά ζουσι" τὰ μὲν γὰρ ἐξεστεῶτα ἐς τὴν χώρην 210 
ἀναγχάζει T ἴπωσις ἰέναι. τὰ δὲ συνεληλυϑότα κατὰ 

V e ^ , , 2 φύσιν κατατείνουσιν ci κατὰ φύσιν χατατάσιες. οὔκουν 5 
EJ , 3 ΄ ΄ 2$ , ^ c 
ἔχω τούτων ἀνάγκας χαλλίους οὐδὲ δικαιοτέρας" ἡ 

^ 2 e BESUNY M x , "4 M 14 γὰρ xev αὐτὴν τὴν ἄκανϑαν ἰϑυωρίη τῆς κατατάσιος 

κάτωϑέν τε xci κατὰ τὸ ἱερὸν ὀστέον καλεόμενον οὐκ 

ἔχει, ἐπιλαβὴν οὐδεμίαν" ἄνωϑεν δὲ καὶ χατὰ τὸν αὐχένα 

καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἐπιλαβὴν μὲν ἔχει. ἀλλὰ ἐσιδεῖν 10 

τε ἀπρεπὴς ταύτῃ γινομένη 9 χατάτασις χαὶ ἄλλας 

βλάβας ἂν προσπαράσχοι πλεονασϑεῖσα. ἐπειρήϑην δὲ 

δή ποτὲ ὕπτιον τὸν ἄνϑρωπον κατατείνειν ἀσκὸν ἀφύση- 
c N c Χ M er b ^! 3 - Ej 

τον ὑποϑεὶς ὑπὸ τὸ ὕβωμα. καὶ ἔπειτα αὐλῷ ἐκ χαλ- 

χείου ἐς τὸν ἀσχὸν τὸν ὑποκείμενον φῦσαν ἐνιέναι. 15 
? , ? 3 ^ 2 er M ^ 3 , 

ἀλλά μοι οὐχ εὐπορεῖτο᾽ ὅτε μὲν γὰρ &U κατατείνοιμι 

τὸν ἄνϑρωπον. ἡσσᾶτο ὁ ἀσχὸς χαὶ οὐκ ἠδύνατο ἡ 

φῦσα ἐσαναγκάξεσϑαν" καὶ ἄλλως ἕτοιμον ἐς τὸ πε- 
/ $ er 2 ' FAALOS 2 , ΄ 

ριολισϑάνειν ἣν. ἅτε ἐς τὸ αὐτὸ ἀναγκαζόμενον τό τε 

τοῦ ἀνθρώπου | ὕβωμα χαὶ τὸ τοῦ ἀσκοῦ πληρουμένου 212 

κύρτωμα. ὅτε δ᾽ αὖ μὴ κάρτα κατατείνοιμιι τὸν ἄν- 51 

1 ἧσιν M?) BM 2 χρέε. MV 3 ἀναγκάξουσιν MV 
4 εἰπωσις B, ἄπωσις MV, yo. x. ἡ ἵπωσις i. m. Μ δξυνεληλ. 
MV 5 csivovow B 6 τούτων scripsi, τουτέων codd. 
X κατὰ V αὐτὴν om. V ἄκχανϑα si9. B 8 xoi ante χατὰ 
Om V. 8. 9 οὐχ ἥξει ἐπὶ βλάβην M V, yo. x. οὐκ ἔχει ἐπιλαβήν 
1. m. M, σχῦ οὐὔχειξει, ἐπιβλαβην i.m. B 9 οὐδὲ μίαν V αὖ 
solet καὶ ante κατὰ om. MVI' post αὖχ. add. καὶ κατὰ τὸν 
αὐχένα cum punctis superscriptis I' 10 ἀλλ MV ἐς ἰδεὴν 
ΒΒ ἐς ἰδέειί(ξη Μὴν MI' ἐσιδέειν V 11 ys V, τε M!, rasura 
mut. in ye 12 προσπαρέχοι M, παρέχοι V ἐπειράϑ'. B 
ἐπειρήϑην ... παραλλαγή (p. 182, 11) om. I 18 χατατείνας 
Β 14 ὑποτεϑεις B κἄπ. MV 14. 15 χαλκίου B 
15 φύσαν V ἐνιεῖν MV 18 φύσα V ἀναγκάζξεσϑαι B ἐς 
τὸ om. MV 20 τὸ om. V 



182 ΠΕΡῚ APOPO9N EMBOAHXZ 47. 48 

99ozov, ὃ uiv ἀσχὸς ἐχυρτοῦτο ἂν ὑπὸ τῆς φύσης, 

ὃ δὲ ἄνϑρωπος πάντῃ μᾶλλον ἐλορδαίνετο ἢ jj συνέ- 
φερεν. ἔγραψα δὲ ἐπίτηδες τοῦτο" καλὰ γὰρ καὶ ταῦτα 
τὰ c , T , ἐσ κι 9 , 3 9 , 2 , μαϑήματά ἔστιν. ἃ πειρηϑέντα ἀπορηϑέντα ἐφάνη 

καὶ δι᾽ ἅσσα ἠπορήϑη. 

48. Ὅσοισι δὲ ἐς τὸ ἔσω δκολιαίνονται οἱ σφόν- 

δυλοι ὑπὸ πτώματος ἢ καὶ ἐμπεσόντος τινὸς βαρέος. 
r$ Χ 2 ER - , , 2 ΄ 

εἷς μὲν οὐδεὶς τῶν σφονδύλων μέγα ἐξίσταται κάρτα 
ς ἌΝ P! ' 2 E x ^ N 2 E , μ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐκ τῶν ἄλλων. qv δὲ ἐχστῇ μέγα ἢ 

10 εἷς ἢ πλείονες, ϑάνατον φέρουσιν" ὥσπερ δὲ καὶ πρόσϑεν 

εἴρηται. κυχλώδης καὶ αὕτη γίνεται ἡ παραλλαγή. οὐρα 

μὲν οὖν τοῖσι τοιούτοισι καὶ ἀπόπατος μᾶλλον ἵσταται 

ἢ τοῖς ἔξω κυφοῖσι, καὶ πόδες x«i ὅλα τὰ σκέλεα 
r ES M r Ld - H 

ψύχεται μᾶλλον, xai ϑανατηφόρα ταῦτα μᾶλλον ἐχείνων, 

xci ἢν περιγένωνται δέ. ῥυώδεες τὰ οὖρα μᾶλλον 

οὗτοι καὶ τῶν σκελέων ἀκρατέστεροι χαὶ ναρκωδέστεροι. 
^ x AN» €- ᾿»᾽ , E P , , 
ἣν δὲ x«l ἐν τῷ ἄνω μέρει μᾶλλον τὸ λόρδωμα γένηται, 

παντὸς τοῦ σώματος ἀκχρατέες xci κατανεναρχωμένον 

σι 

1 σι 

γίνονται. μηχανὴν δὲ οὐκ ἔχω οὐδεμίαν ἔγωγε, ὅπως 

914 χρὴ τὸν | τοιοῦτον ἐς τὸ αὐτὸ καταστῆσαι. εἶ μή τυνὰ 
c M - , , - er 2. ^ 

91 ἡ διὰ τῆς κλίμακος κατάσεισις ὠφελεῖν οἵη τὲ εἴη ἢ 

καὶ ἄλλη τις τοιαύτη ἴησις ἢ κατάτασις. οἵη περ ὀλίγῳ 

2 παντι Β μᾶλλ. πάντη V ἢ om. MV 2. ὃ ξυνέφ. 
codd., c. vulg. 3 δὲ om. Ap. δὲ pro γὰρ Gal. comm. 
XVIIL .A, 318 xol om. Ap. 4 τὰ om. MV τὰὼ τοιαῦτα 
μαϑ'. Gal. comm. ib. ἐστι V ἀπειρηϑέντα pro ἃ z. ΒΑΡ. 
5 διὰ τί Ap. 6 xS περὶ τῆς 600sv τῶν σφονδυλων ἐξαρϑρη- 
σιος tit. B ὁκώσοισι Β εἴσω ΜΥ͂ 8 post μὲν add. ἢ B 
ἐξίστανται Β 9. 10 zi εἰς ἡ B 10 πλέονες MV φέρουσι 
Β 11 post αὕτη add. καὶ οὐ γωνιώδης MV 19. 13 ἴσχη- 
ται 7| τοισι I' 18 τοῖσιν (v M?) MV κύφοισι V, κυφυσιν I' 

15 δή pro δέ Wb. 17 ἣν 0b... ἐπίπαν (p. 183, 22) om. 
I' 19 0xog MV 20 ante sí add. x«i M 21 κατὰ pro 
διὰ MV κλίμ. κατατάσεις Β ὠφελέειν codd. 22 ἣ pro 
3 V κατάσεισις MV ὀλίγον B 



ΠΕΡῚ APOP9N EMBOAHX 48 1883 

πρόσϑεν εἴρηται. κατανάγχασιν δὲ σὺν τῇ κατατάσει 

οὐδεμίαν ἔχω. ἥ τις ἂν γίνοιτο, ὡς τῷ κυφώματι τὴν 

κατανάγκασιν ἡ σανὶς ἐποιεῖτο. πῶς γὰρ ἄν τις éx 
- L4 -“ , 32 , , 2 N τοῦ ἔμπροσϑεν τῆς κοιλίης ἀναγκάσαι δύναιτο; οὐ γὰρ 

οἷόν vt. ἀλλὰ μὴν οὔτε βῆχες οὔτε πταρμοὶ οὐδεμίαν 5 

δύναμιν ἔχουσι. ὥστε τῇ κατατάσει συντιμωρεῖν᾽ οὐ 

μὴν οὐδὲ ἔνεσις φύσης ἐνιεμένης ἐς τὴν κοιλίην οὐδὲν 

ἂν δυνασϑείη. xci μὴν αἱ μεγάλαι σικύαι προσβαλλό- 

μεναι ἀνασπάσιος εἵνεκα δῆϑεν τῶν ἔσω ῥεπόντων 
, , € ^ - , , , Ej 

σφονδύλων μεγάλη ἁμαρτὰς τῆς γνώμης ἐστίν" ἀπῶω- 10 

ϑέουσι γὰρ μᾶλλον ἢ ἀνασπῶσι καὶ οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο 

γινώσχουσι οἱ προσβάλλοντες" ὅσῳ γὰρ ἄν τις μέζω 

προσβάλλῃ. τοσούτῳ μᾶλλον λορδοῦνται οἱ προσβλη- 

ϑέντες συναναγχαζομένου ἄνω τοῦ δέρματος. τρόπους 

δὲ ἄλλους χατατασίων ἢ οἷοι πρόσϑεν εἴρηνται ἔχοιμ᾽ 15 
ἂν εἰπεῖν, ἁρμόζειν ἂν δοκέοντας μᾶλλον τῷ παϑήματι" 
3 2 ? , , 3 » Ξ' M - 2 , 
ἀλλ᾽ οὐ κάρτα πιστεύω αὐτοῖσι διὰ τοῦτο οὐ γράφω. 

ἀϑρόον δὴ συνιέναι χρὴ περὶ | τῶν τοιούτων. ὡς ἐν 510 

κεφαλαίῳ εἴρηται. ὅτι τὰ μὲν ἐς τὸ λορδὸν ῥέψαντα 

ὀλέϑριά ἔστιν χαὶ σινάμωρα. τὰ δὲ ἐς τὸ χυφὸν ἀσι- 30 
νέα ϑανάτου καὶ οὔρου σχεσίων καὶ ἀποναρκωσίων τὸ 

ἐπίπαν" οὐ γὰρ ἐντείνει τοὺς ὀχετοὺς τοὺς κατὰ τὴν 

1 χκατασείσει M V 2 yév. Β ὥσπερ MV — post ὡς add. 
xol V 3 ἐποιέετο codd. 4 post ἔμπρ. add. διὰ MV 
6 ἔχουσιν MV ξίσ Μ)υντιμωρέειν codd. 7 οὐδ᾽ MV φύσις 
ἐνιεμένη B 8 δυνηϑείη MV σικυίανι M, -υἵαι V 9 εἴσω 
MV 10 τῆς om. MV ἐστί B 11 οὐδ᾽ MV 12 γιί(γ V)- 
νώσχουσιν MV μείζω B 13 προσβάλη MV rocovrov B 

15 τε BMV, δὲ vulg. ἀλλοιους B κατἄσίων M, ss. M?, -ca- 
σίων rec. Litt. Pq. εἴρηται M, corr. man. 2 16 ante εἶπ. add. 
τις (τινας Wb.) Β ἁρμόσαι o?e (oig V) ἄν τις δοκέοι τῷ παϑ'.. 
μᾶλλον MV [17 ἀλλου οὐ B 18 ξυνιέναι codd. ὡς Foes. Wb., 
ὧν codd. ὡς ἐν x. εἰρῆσϑαι Exm. 19 εἰς Β 90 ἐστι MV 
cwóu. MV — xógov V 21 οὔρων MV 21. 22 τὸξ ἐπ. M 
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κοιλίην οὐδὲ κωλύει εὐρόους εἶναι ἡ ἐς τὸ ἔξω x- 
φωσις. ἡ δὲ λόρδωσις ταῦτά τε ἀμφότερα ποιεῖ καὶ 
ἄλλα πολλὰ προσγίνεται. ἐπεί τοι πολὺ πλείονες σχε- 

λέων τε xai χειρῶν ἀκρατέες γίνονται xci χαταναρ- 
κοῦνται τὸ σῶμα χαὶ οὖρα ἴσχεται αὐτοῖσιν. οἷς ἂν 

μὴ ἐκστῇ μὲν τὸ ὕβωμα μήτε ἔσω μήτε ἔξω. σεισϑέωσι 
δὲ ἰσχυρῶς ἐς τὴν ἰϑυωρίην τῆς ῥάχιος" οἷσι δ᾽ ἂν 

ἐχστῇ τὸ ὕβωμα. ἧσσον τοιοῦτα πάσχουσι. 
49, Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐν ἰητρικῇ ἄν τις τοιαῦτα 

10 χατίδοι,. ὧν τὰ μὲν ἰσχυρὰ ἀσινέα ἐστὶν x«l καϑ' 
ἑωυτὰ τὴν χρίσιν ὕλην λαμβάνοντα τοῦ νοσήματος, τὰ 

δὲ ἀσϑενέστερα σινάμωρα καὶ ἀποτόκους νοσημάτων 

χρονίους ποιἕέοντα καὶ χοινωνέοντα τῷ ἄλλῳ σώματι 

ἐπὶ πλέον. ἐπεὶ καὶ πλευρέων χάτηξις τοιοῦτόν τι πέ- 

i5 πονϑεν᾽ οἷσι μὲν γὰρ ἂν καταγῇ πλευρή, ἢ μία ἢ 

918 πλέονες. ὡς τοῖσι πλείστοισι | χκατάγνυται, μὴ δια- 

σχόντα τὰ ὀστέα ἐς τὸ ἔσω μέρος μηδὲ ψιλωϑέντα, 

ὀλίγοι μὲν ἤδη éxvoérqvav: ἀτὰρ οὐδὲ αἷμα πολλοὶ 

ἤδη ἔπτυσαν. οὐδὲ ἔμπυοι πολλοὶ γίνονται, οὐδὲ ἔμ- 

20 μότοι. οὐδὲ ἐπισφαχελίσιες τῶν ὀστέων" δίαιτά τὲ 
φαύλη ἀρκεῖ" ἢν γὰρ μὴ πυρετὸς συνεχὴς ἐπιλαμβάνῃ 

σι 

1 εἰς B 2 ἡ δὲ λόρδωσις... προσγίν. om. I' vs om. 
MV ποιέει, codd. 8 ante ἄλλα add. ἐς τὰ MV, ἐς ταῦτα 
Erm. ἐπί τοι BI', ἔπειτα V πλέονες Pq. καλέονται pro 
ex. x: MV 4. b καταναρχοῦται MVI', -κῶνται Erm. 
5 οἷσιν I', οἷσι δὲ ἂν MV 6 εἴθδωω MV 10 κατίδη MV 
ἐστὶ MV καὶ om. M 11 ἑαυτὰ BMV 12 σινόμ. MV 

14 πλέων BI' τοιοῦτο MV 15 xf περι πλευρῶν καταγεντων 
tit. B ἢ ante μία om. MV 16 πλείονες ΒΓ τοῖς Br 
χατήγνυται M V 17 τὰ δὲ 0ov. I' | sioo V 18 γὰρ Ie 
ἤδη Τὶ πολὺν 19 ἤδη om. V ἔπτ. ἤδη D zai M 

19. 20 £yu. B, évu. I' 20 ἐπισφακελίξιεσ BVMI', -oteg 

vulg. 21 ἀρκέει codd. — &vvsy. MV ἐπιλαμβανξϊ Μ, ἐπι- 
λάβη Τ' 
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αὐτούς. χενεαγγεῖν κάκιον τοῖσι τοιούτοισιν ἢ μὴ x&- 

νεαγγεῖν χαὶ ἐπωδυνέστερον χαὶ πυρετωδέστερον καὶ 

βηχωδέστερον᾽ τὸ γὰρ πλήρωμα τὸ μέτριον τῆς κοιλέης 

διόρϑωμα τῶν πλευρέων γίνεται. ἡ δὲ κένωσις χρε- 
μασμὸν τῇσι πλευρῇσι ποιεῖ. ὃ δὲ χρεμασμὸς ὀδύνην. 

ξξωϑέν τε αὖ φαύλη ἐπίδεσις ἀρκεῖ τοῖσι τοιούτοισιν" 

κηρωτῇ x«l σπλήνεσι καὶ ὀϑονίοισι ἡσύχως ἐρείδοντα 

ὁμαλὴν τὴν ἐπίδεσιν ἐπιδεῖν ἢ καὶ εἰριῶδές τι προσεπι- 

τιϑέντα. χρατύνεται δὲ πλευρὴ ἐν εἴκοσι ἡμέρῃσιν" 

ταχεῖαι γὰρ αἱ ἐπιπωρώσιες τῶν τοιούτων ὀστέων. 

50. ᾿Ζμφιφλασϑείσης μέντοι τῆς σαρκὸς ἀμφὶ τῇσι 

πλευρῇσιν ἢ ὑπὸ πληγῆς ἢ ὑπὸ πτώματος ἢ ὑπ᾽ ἀντε- 

οδίσιος ἢ ὑπ’ ἄλλου τινὸς τοιουτοτρόπου. πολλοὶ πολὺ 

ἤδη αἷμα ἔπτυσαν" οἱ γὰρ ὀχετοὶ οἱ παρὰ τὸ λαπαρὸν 

τῆς πλευρῆς ἑκάστης παρατεταμένοι καὶ οἱ τόνοι ἀπὸ 

τῶν ἐν τῷ σώματι ἐπιχαιροτάτων τὰς ἀφορμὰς ἔχουσι. 

πολλοὶ οὖν ἤδη βηχώδεες χαὶ φυματίαι καὶ ἔμπυοι 

ἐγένοντο x«i ἔμμοτοι xci ἡ πλευρὴ ἐπεσφαχέλισεν 

αὐτοῖσιν. ἀτὰρ καὶ οἷσι μηδὲν τοιοῦτον προσεγένετο. 

ἀμφιφλασϑείσης τῆς σαρχὸς ἀμφὶ τῇσι πλευρῇσιν, ὅμως 

1 χενεαγγείη BI', -γγέειν MV τοῖς Μ τοιούτοισι BI'M, 
v add. M? 1. 9 χεναγγίην B, κενεαγγέειν MV, -γγιην mut. 
in -yysujv I' 8 τὸ μέτ. om. V 4 πλευρων I' 5 ante τῇσι 
add. uiv MV τῆς pro τῆσι B ποιέει codd. 6 ἀρκέει 
codd. v. τοιούτοισιν (v M?) à. MV τ. TOLOUT. Om. I' 
* κηρωτῇ... ὀστέων (10) om. I' ὀϑονίοισιν (v M?) MV 
8 ἐπιδεῖν om. MV εἰἶρ. scripsi, &o. cet. 8. 9 προστιιϑέντα 
B 9 εἴκοσιν (v M?) MV ἡμέρησι MV — 10 τοιουτέων B 
11 δὲ pro μέντοι M 19 πλευρῆσι DLl'M! ὑπὸ ἀντ. MVI' 
13 ὑπὸ ἄλλ. B, ὑπ᾽ I, om. MV πολὺ om. I' 14 κατὰ pro 
παρὰ MVI' 15 παρατεταμένον BI' 15.16 ἀπο vov ἕν τῷ 6ó- 
ματι τῶν ἐν τω ἐπικ. (alterum τῶν £v τω expunctum) B, ἀ. τ. 
ἐπικ. τ. ἐν τῷ co. MV, ἀπὸ τῶν ἐν τῷ c. ἔπικ. I' ἔχουσιν Τ' 

17 πολλοὶ... αὐτοῖσιν (186,6) om. I' γοῦν MV 
18 évu. D. ἐπεσφακελισαι DB, ἐπεσφακέλλισεν V 19 αὐτοῖσι 
B τοιοῦτο MV ἐπεγένετο B 20 πλευρῆσι M, v add. M? 

[So] e 
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δὲ βραδύτερον ὀδυνώμενοι παύονται οὗτοι ἢ οἷσιν ἂν 
230 πλευρὴ χαταγῇ. καὶ ὑποστροφὰς μᾶλλον | ἴσχει ὀδυ- 

νημάτων τὸ χωρίον ἐν τοῖσι τοιούτοισι τρώμασιν ἢ 

τοῖς ἑτέροισιν. μάλα μὲν οὖν μετεξέτεροι. χαταμελέουσι 

τῶν τοιούτων σινέων, μᾶλλον ἢ ἣν πλευρὴ κατεαγῇ 

αὐτοῖσιν. ἀτὰρ x«i ἰήσιος σχεϑροτέρης οἱ τοιοῦτοι 

δέονται. εἶ σωφρονοῖεν" τῇ τὲ γὰρ διαίτῃ συμφέρει 

συνεστάλϑαι, ἀτρεμεῖν ve τῷ σώματι ὡς μάλιστα, ἀφρο- 

δισίων τε ἀπέχεσθαι, βρωμάτων τε λιπαρῶν καὶ xsoyvo- 

10 δέων καὶ ἰσχυρῶν πάντων. φλέβα τὲ κατ᾽ ᾿ἀγκῶνα 
τέμνεσϑαι. σιγᾶν τὲ ὡς μάλιστα, ἐπιδεῖσϑαί τε τὸ χω- 

Qíov τὸ φλασϑὲν σπλήνεσι μὴ πολυπτύχοισι. συχνοῖσι 

0i χαὶ πολὺ πλατυτέροισι πάντη τοῦ φλάσματος. χη- 

ρωτῇ δὲ ὑπαλείφειν ὀϑονίοισί τε πλατέσι σὺν ταινίῃσι 

15 πλατείῃσι καὶ μαλϑακῇσιν ἐπιδεῖν" ἐρείδειν δὲ μετρίως. 

ὥστε μὴ κάρτα πεπιέχϑαι φάναι τὸν ἐπιδεδεμένον μηδ᾽ 

αὖ χαλαρόν: ἄρχεσϑαι δὲ τὸν ἐπιδέοντα κατὰ τὸ φλά- 

σμα καὶ ἐρηρεῖσϑαν ταύτῃ μάλιστα τὴν δ᾽ ἐπίδεσιν 

ποιεῖσθαι ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων. ἐπιδεῖν τε, ἵνα μὴ 

30 περιρρεπὲς τὸ δέρμα τὸ περὶ τὰς πλευρὰς d, ἀλλ᾽ 

σι 

1 βραχύτεροι Merc. i. m. οἷσι M, v add. M? 2 ante πλ. 
add. 7 M κατηγῆ B 8 τρώμασι B 4 τοῖσιν ἑτεροίοισιν MV 

ἕτεροισι B κατ᾽ &u. V — 5 y. ἢν ἣν mà. B, μ. T] ἣν ἡ mà. V 
κατηγη B 6 e?vso:g D, αὐτοῖσι(ν") M, αὐτέοισιν V ἤισιος 

BI ἰήσεωςω V ad σκεϑροτ. i. m. ἀκριβοῦς ἀληϑοῦς Μ exst'oor. 
I' V vj τε... ἀπέχ. (9) om. I' &vug. codd. ξυνεσταλμένη B, 
ξυνεστάλϑαι MV 8 &vosuuv B, -μέειν ΜΥ 9 floou. δὲ 4. MI' 

9. 10 κερχιωδ. MV — 11 σιγᾶν ... ταύτῃ μάλιστα (18) om. I' 
ἐπιειδεισϑαι B, ἐπιδέεσϑαι MV δὲ MV — ante τὸ y. add. 

ἐς M 13 πλατυτέροις ἡ B, -τέρηϊσι M πάντα M 14 τε 
pro δὲ MV ὑποχρίειν MV — ὀϑόονιοις δὲ πλατεσιν Β 15 πλα- 
τιησι πλατησι B μαλϑαχησι B ἐπιειδεῖν B, ἐπιδέειν MV 
τε MV 16 φᾶναι V 17 vs B 18 δὲ MV 19 ποιέε. 
codd. ἐπειδειν B, ἐπιδέειν MV ἐπιδεινται I, ἐπιδέεται, Litt., 
Erm. pro ἐ. τ. 20 εἴη BI', £y MV, scripsi ἡ ἀλλὰ M 
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ἰσόρροπον. ἐπιδεῖν δὲ ἢ καϑ' ἑκάστην ἡμέρην ἢ παρ᾽ 
ἴοι x ' M M , , ΄ 
ἑτέρην. ἄμεινον δὲ xci τὴν κοιλίην μαλϑάξαι χούφῳ 

τινί. ὅσον κενώσιος εἴνεχεν τοῦ σίτου. καὶ ἐπὶ μὲν 

δέκα ἡμέρας ἰσχναίνειν. ἔπειτα ἀναϑρέψαι τὸ σῶμα καὶ 
e M M 3 , , » EE N , 3 

ἁπαλῦναι. τῇ δ᾽ ἐπιδέσει. ἔστ᾽ ἂν μὲν ἰσχναίνῃς., égu- 5 

οεισμένῃ μᾶλλον χρῆσϑαι" ὁπόταν δὲ ἐς τὸν ἁπαλυσμὸν 
ἄγῃς. ἐπιχαλαρωτέρῃ. καὶ ἢν μὲν αἷμα ἀποπτύσῃ | 
χαταρχάς,. τεσσαρακονθήμερον τὴν μελέτην x«i τὴν 2322 

ἐπίδεσιν ποιεῖσϑαι χρή" ἢν δὲ μὴ πτύσῃ τὸ αἷμα, 
3 » , N e , e 7 , e 2 * »! A , ἀρκεῖ ὃν εἴχοσιν ἡμέρῃσιν ἡ μελέτη ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 10 

τῇ ἰσχύι δὲ τοῦ τρώματος τοὺς χρόνους προτεχμαίρε- 
, er 2 kil 9 , M , 3 

σϑαι χρή. ὅσοι δ᾽ ἂν ἀμελήσωσι τῶν τοιούτων ἀμφι- 

φλασμάτων., ἣν καὶ ἄλλο μηδὲν αὐτοῖσι μέξον φλαῦρον 

γένηται. ὅμως τό γε χωρίον, ἡ ἀμφεφλάσϑη. μυξωδε- 

στέρην τὴν σάρκα ἴσχει ἢ πρόσϑεν εἶχεν. ὕπου δέ τι 15 

τοιοῦτον ἐγκαταλείπεται καὶ μὴ εὖ ἐξιποῦται τῇ ἀλϑέξει. 

φλαυρότερον μέν. ἢν παρ᾽ αὐτὸ τὸ ὀστέον ἐγχατα- 
- δι - ^ 2 A EU c ' ec /, Iud λειφϑῇ τὸ μυξῶδες" οὔτε γὰρ ἔτι ἡ σὰρξ ὁμοίως ἅπτε- 

ται τοῦ ὀστέου. τό τὲ ὀστέον νοσηρότερον γίνεται 

σφακελισμοί τὲ χρόνιοι ὀστέου πολλοῖσιν ἥδη ἀπὸ τοι- τό e 

ούτων προφασίων ἐγένοντο. ἀτὰρ καὶ ἢν μὴ παρὰ τὸ 

1 ἐπιδέειν MV ἐπιδεῖν... ἁπαλῦναι (5) om. Τ ἢ καϑ'᾽ 
et ἢ alterum om. B 5 δὲ MVI' ἐπιδεσι BI 5. 6 ἐρη- 
ρισμενης I' 6 goís. MV ὅταν I', óx. cet. 7 ἄγεις B 
ἐπὶ χαλ. καὶ ἢν... προστεχμ. χρή (12) om. Γ 8 κατ᾽ 

ἀρχὰς V τεσσᾶρακ. M, alterum « in raso 1. V 9 ποιξε. 
codd. 10 ἀρκέει codd. 11 ἰσχύει B σπροστεχμ. BM 
12 τοιουτέων ΒΓ 13 αὐτοις BI' 14 γίνεται Β ἡ BI, 
ἣν MV ἀμφιφλασϑῆ ΒΜΥΓ, ἀμφεφλάσϑη Erm., χωρίον &u- 
φιφλασϑὲν litt. Pq. ex rec. codd. 15 ἴσχειν BI' ὅκου MV 

δὴ MV 16 τοιοῦτον τῷ I'  £vx. BI' viov pro τῇ B, 
-ν I', τηισηι mut. in τηισι M, τῆσιν V, τῇ ys vulg. ἀλϑέξεσιν 
Dr 17 post ἢν add. uiv V 17. 18 ivx. BI 18 ἔτι om. 
I' 18.19 ἐφάπτ. ΓΤ  vooniór. ΤΠ 20. 21 τοιουτέων codd. 

21 προφάσεων V ἐγίγνετο D 
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ὀστέον, ἀλλ᾽ αὐτὴ X σὰρξ μυξώδης d, ὅμως ὑποστρο- 
φαὶ γίνονται χαὶ ὀδύναι ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε. ἤν τις τῷ 

σώματι τύχῃ πονήσας: καὶ διὰ τοῦτο τῇ δοιδέδει 

χρῆσϑαιν χρή; ius uiv idit ὅμω ὃὲ ἐπὶ πολὺ 

προηκούσῃ. ἕως ἂν ξηρανϑῇ uiv χαὶ ἀναποϑῇ τὸ ἐχ- 

χύμωμα τὸ ἐν τῇ φλάσει ἐγγενόμενον. αὐξηϑῇ δὲ σαρκὶ 

ὑγιεῖ τὸ χωρίον. ἅψηται δὲ τοῦ ὀστέου ἡ σάρξ. οἷσι 

δ᾽ ἂν ἀμεληϑεῖσιν χρονιωϑῇ καὶ ὀδυνῶδες τὸ χωρίον 
γένηται χαὶ ἣ σὰρξ ὑπόμυξος. τούτοισι καῦσις ἴησις 

ἀρίστη. καὶ ἣν μὲν αὐτὴ ἡ σὰρξ ἢ μυξώδης, ἄχρι 
τοῦ ὀστέου καίειν χρή. μὴ μὴν διαϑερμανθῆναι τὸ 

ὀστέον. ἣν δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων ἧ, ἐπιπολῆς μὲν 

οὐδὲ οὕτω χρὴ καίειν, φυλάσσεσθαι μέντοι μὴ δια- 

9294 χαύσῃς πέρην. | ἢν δὲ πρὸς τῷ ὀστέῳ δοχῇ εἶναι τὸ 

15 

20 

φλάσμα καὶ ἔτι νεαρὸν ἦ καὶ μή zo σφακελίξῃ τὸ 

ὀστέον. ἢν μὲν κάρτα ὀλίγον ἧ. οὕτω καίειν χρὴ ὥσπερ 

εἴρηται. ἢν μέντοι παραμήκης T| ὃ μετεωρισμὸς ὃ xarà 

τὸ ὀστέον. πλέονας ἐσχάρας ἐμβάλλειν χρή. περὶ δὲ 
σφακχελισμοῦ πλευρῆς ἅμα τῇ τῶν ἐμμότων ἰητρείῃ 

εἰρήσεται. 

Dl. Ἣν δὲ μηροῦ ἄρϑρον ἐξ ἰσχίου ἐχπέσῃ --- ἐχ- 

πίπτει δὲ κατὰ τέσσαρας TQÓóxovg —, ἐς μὲν τὸ ἔσω πολὺ 

1 ἀλλὰ TD ἔῃ MV ροῦῦ Op. add. γοῦν MV 2 ἤν τι 
Litt. ex cod. Η' 8 καὶ om. MV καὶ διὰ... σάρξ (1) om. Γ' 

4 δέεσϑαι pro yo. MV ἐπὶ om. MV 5 προσηκ. MV 
6 ivy. B, γεν. MV. 1 óywt V — 8 &usAmüsiou MV 9 γένη- 
ται om. MV post ózóu. add. £y MV, ἣ Γ᾽ τούτοισιν I' 
10 καὶ ἣν... εἰρήσεται (20) om. I' σ. uvé. iy MV 19 £m 
MV ἐπιπολλῆς B 13 οὐδ᾽ MV οὕτω N, -c cet. codd. 
14 δοκέει B, -xép M V, scripsi -xij 15 sm MV σφακελίσῃ 

MV 16 in MV 17 £g ΜΥ 18 πλείον. ΜΥ 21 KH περὶ 
μηροῦ ἐξαρϑρήσεως tit. B, ἐὰν μηρὸς ἐξ ἰσχίου ἐκπέσηι tit. 1. m. 
imf. M, περὶ τῆς κατ᾽ ἴσχιον διαρϑρώσεως͵ tit. I 22 xor 
om. ΓΆΡ. τεσσαρεὲς Τὶ εἴσω MV πολὺ om. M 
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πλειστάκις. ἐς δὲ τὸ ἔξω τῶν ἄλλων πλειστάκις. ἐς δὲ 

τὸ ὄπισϑεν καὶ τὸ ἔμπροσθεν ἐχπίπτει μέν. ὀλιγάκις 

δέ. ὁπόσοισι μὲν οὖν ἂν ἐς τὸ ἔσω ἐχβῇ. μακρότερον 
τὸ σκέλος φαίνεται παραβαλλόμενον πρὸς τὸ ἕτερον, 

διὰ δισσὰς προφάσιας εἰκότως" ἐπί τὲ γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦ 5 
ἰσχίου πεφυκὸς ὀστέον τὸ ἄνω φερόμενον πρὸς τὸν 

χτένα. ἐπὶ τοῦτο ἡ ἐπίβασις τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ 

γίνεται, καὶ ὃ αὐχὴν τοῦ ἄρϑρου ἐπὶ τῆς κοτύλης 

ὀχεῖται. ἔξωϑέν τε αὖ ὁ γλουτὸς χοῖλος φαίνεται. ἅτε 

ἔσω ῥεψάσης τῆς χεφαλῆς τοῦ μηροῦ. τό vs αὖ xav i0 
τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἄκρον ἀναγχάζξεται ἔξω ῥέπειν χαὶ 

ἡ κνήμη καὶ ὃ ποὺς ὡσαύτως. ἅτε οὖν ἔξω ῥέποντος 
τοῦ ποδός. οἱ ἰητροὶ Óv ἀπειρίην τὸν ὑγιᾶ πόδα πρὸς 

τοῦτον προσίσχουσιν. ἀλλ᾽ οὐ τοῦτον πρὸς τὸν ὑγιᾶ. 

διὰ τοῦτο πολὺ μακρότερον φαίνεται τὸ σιναρὸν τοῦ i5 

ὑγιέος. πολλαχῇ δὲ | καὶ ἄλλῃ τὰ τοιαῦτα παρασύνεσιν 226 
ἔχει. οὐ μὴν οὐδὲ συγκάμπτειν δύνανται κατὰ τὸν 

βουβῶνα ὁμοίως τῷ ὑγιεῖ. ἀτὰρ καὶ ψαυομένη ἡ κε- 

φαλὴ τοῦ μηροῦ παρὰ τὸν περίνεον ὑπερογκέουσα 

εὔδηλός ἐστι. τὰ μὲν οὖν σημεῖα ταῦτά ἐστιν, οἷς ἂν so 

ἔσω ἐχπεπτώχῃ ὃ μηρός. 

1.2 ἐκ δὲ τοῦ 0. καὶ τοῦ E. B τουπ. οὗ τουμν. I' 2. καὶ τὸ 
ἔμπρ. om. Ap. 8 ὅκως οἷσι B, ὅπόσ. scripsi, οἷσι M V I, οἴη Ap. 

ἐὰν I, om. Ap. ἐκχβῆ ἐς τὸ εἴσω MV — post ἔσω add. μέρος 
Ap.I' 5 εἰχότως... μηροῦ (1) et ὡσαύτως... ὑγιέος (16) om. I 

6 τὸ ἄνω om. V ἐπὶ pro πρὸς Ap. | 1 τούτου M V, τοῦτον 
Ap. τοῦ μηροῦ τ. x. Ap. 9 ὀχέε. codd. αὐτοῦ ὁ yÀ. κοινος 
Ap. [10 εἴσω MV ἔσω ἅτε Ap. τό τε ἀὐτῶ y. T. u. ἄναγκ. Ap. 

12 ποῦς ut fere solet V 13 οἱ om. B ὑγιέα utroquo loco M V 
φεῦ τῆς κακίστης ἐν νόσοις ἐμπειρίης 
ἀπειρίη γὰρ ἄλγιον ληιστουργίης 1. m. inf. M 

16 ἄλλα I' παραξ. Μ, παρὰ ξ. V 17 οὗ 60$ uj» MV ξυγκ MV 
δύναται Ν 18 ἀτὰρ καὶ... ἀμεληϑῇ (p.190,2) om. I' 19 κατὰ 

pro zcoí MV 20 ἔκδηλός ἐστιν Ap. οὖν et ἐστιν om. ἀρ. 
οἷσι M, -» V 21 εἴσω MV ἐκπεπτώκει ΜΥ͂ ὁ μηρὸς om. Ap. 
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[3 N s 
52. Οἷσι uiv ἂν οὖν ἐχπεσὼν μὴ ἐμπέσῃ, ἀλλὰ 

χαταπορηϑῇ xci ἀμεληϑῇ. ἥ τε δὁδοιπορίη περιφοράδην 

τοῦ σχέλεος ὥσπερ τοῖσι βουσὶν γίνεται καὶ ἡ ὄχησις 

πλείστη αὐτοῖσιν ἐπὶ τοῦ ὑγιέος σχέλεός ἐστιν. καὶ 

5 ἀναγκάξονται κατὰ τὸν κενεῶνα καὶ κατὰ τὸ ἄρϑρον 

τὸ ἐχπεπτωχὸς χοῖλοι καὶ σχολιοὶ εἶναι" κατὰ δὲ τὸ 

ὑγιὲς ἐς τὸ ἔξω ὃ γλουτὸς ἀναγκάζεται περιφερὴς εἶναι" 
, ?r - ἊΝ c , , , 

εἶ γάρ τις ἔξω τῷ ποδὶ τοῦ ὑγιέος σκέλεος favor, 

ἀπωϑέοι ἂν τὸ σῶμα τὸ ἄλλο ἐπὶ τοῦ σιναροῦ σκέλεος 

10 τὴν ὕχησιν ποιεῖσθαι" τὸ δὲ σιναρὸν οὐκ Qv δύναιτο 

Oysiv' πῶς γάρ; ἀναγκχάξεται οὖν οὕτω χατὰ τοῦ 

ὑγιέος σκέλεος τῷ ποδὶ ἔσω βαίνειν. ἀλλὰ μὴ ἔξω" 
er iJ 9 » M , b 0 εἶ ^ * 

οὕτω γὰρ ὀχεῖ μάλιστα τὸ σκέλος TO ὑγιὲς χαὶ τὸ 

ἑωυτοῦ μέρος τοῦ σώματος καὶ τὸ τοῦ σιναροῦ σκέλεος 

15 μέρος. κοιλαινόμενον δὲ χατὰ τὸν χενεῶνα καὶ κατὰ 
EU ' , H 1 ! 2 , τὰ ἄρϑρα σμικροὶ φαίνονταν καὶ ξύλῳ TQ ἀντερείδε- 

σϑαι ἀναγκάξονται πλάγιοι χατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος" δέον- 

298 ται γὰρ ἀντικοντώσιος ταύτῃ" | ἐπὶ τοῦτο γὰρ ol γλου- 

τοὶ ῥέπουσι, χαὶ τὸ ἄχϑος τοῦ σώματος ἐγκχεῖταιν ἐπὶ 

30 τοῦτο. ἀναγχάξονται δὲ xci ἐπικύπτειν" τὴν γὰρ χεῖρα 

τὴν κατὰ τὸ GxfÀog τὸ σιναρὸν ἀναγκχάζξονται κατὰ 

πλάγιον τὸν μηρὸν ἐρείδειν. οὐ γὰρ δύναται τὸ σι- 

1 οἷς B ἐὰν pro οἷσι μὲν àv Ap. 2 xci ἄμ. om. Ap. 
ὁδοιπορείη Β 8 τοῖς BI, ἐν τοῖς Ap. βουσὶ MV 8.4 καὶ 
ἡ ὄχησις... σκέλεός ἐστιν om. ΤΠ, ἡ om. MV ὄγκωσις Ap. 

4 αὐτέοισι B ἐστί V ἐστιν ἣν ἀναγκαιον τὰ κατα Ap. 
5 ἢ pro καὶ MV 6 xoio VI' καὶ κατὰ δὲ Ap. 8 εἶ 
γὰρ... £yx. ἐπὶ τοῦτο (20) om. Ap. σκέλεος om. M, add. ΜΞ 

1m. Bolas M, βαίνει V 9 ἐς τὸ σιναρὸν σκέλος MV 
10 ποιέε. codd. 11 ὀχέειν codd. ^ ante ἀναγκ. add. à» B 
οὕτως κατὰ ΒΓ 12 εἴσω MV 13 ὀχέει codd. 16 mx. 
MV τῷ ξ. ἀντ. MV, τῷ £. vb &vv. BI', corr. Wb. 19 ῥέ- 
πουσιν I' ἔνκ. I', ὀχέεται MV 20 ἐπικρύπτ. B τῇ y. 
χειρὶ τῇ Ap. 21 χατὰ τὸ πλ. τὸν p. D' 22 ἐρείδ. om. Ap. 
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ναρὸν σχέλος ὀχεῖν τὸ σῶμα ἕν τῇ μεταλλαγῇ τῶν 

σκελέων. ἢν μὴ κχατέχηται πρὸς τὴν γῆν πιεξόμενον. 
, ΄ 3; - ,ὕ 2 , 3 
ἐν τούτοισιν οὖν τοῖσι σχήμασιν ἀναγκάζονται ἐσχη- 

ματίσϑαι, οἷσιν ἂν ἔσω ἐκβὰν τὸ ἄρϑρον μὴ ἐμπέσῃ. 

οὐ προβουλεύσαντος τοῦ ἀνθρώπου. ὅπως ἂν ῥήιστα 5 

ἐσχηματισμένος 5, ἀλλ᾽ αὐτὴ 5 συμφορὴ διδάσκει ἐκ 
- ΄ ΑΝ e - 2 M x Uer e τῶν παρεόντων τὰ ῥήιστα αἱρεῖσϑαι. ἐπεὶ καὶ ὅσοι £Axog 

ἔχοντες ἐν ποδὶ ἢ κνήμῃ κάρτα μὴ δύνανται ἐπιβαίνειν 

τῷ σχέλει, πάντες. καὶ οἱ νήπιοι, οὕτως ὁδοιπορέουσιν" 

ἔξω γὰρ βαίνουσι τῷ σιναρῷ᾽ καὶ δισσὰ κερδαίνουσι., 10 

δισσῶν γὰρ δέονται᾽ τό τὲ γὰρ σῶμα οὐχ ὀχεῖται 
ς 9 M M ?r 9 , e “Ἐν - ὁμοίως ἐπὶ τοῦ ἔξω ἀποβαινομένου. ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 

ἔσω οὐδὲ γὰρ xcv ἰϑυωρίην αὐτῷ γίνεται τὸ ἄχϑος. 

ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ὑποβαινομένου" κατ᾽ ἰϑυ- 

ὠὡρίην γὰρ αὐτῷ γίνεται τὸ ἄχϑος ἔν τε αὐτῇ τῇ ὃδοι- 15 

πορίῃ καὶ τῇ μεταλλαγῇ τῶν σκελέων. £v τοῦὔτῳ τῷ 
σχήματι τάχιστα ἂν δύναιτο ὑποτιϑέναι τὸ ὑγιὲς σκέλος. 

-) - M - 2 , » M [Jj - 9 

εἶ τῷ uiv σιναρῷ ἐξωτέρω βαίνοι. τῷ δὲ ὑγιεῖ ἐσω- 

τέρω. περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος. ἀγαϑὸν εὑρίσκεσθαι αὐτὸ 

ἑωυτῷ τὸ σῶμα ἐς τὰ δήιστα τῶν σχημάτων. ὅσοισι 230 

1 ὀχέειν codd. 2. sí pro ἣν ΜΝ κατέχει τε B, κατέχειται, 
I' μὴ κατ. πρὸς om. Ap. 58 τούτοισι B, -ν I, τοιούτοισιν M V 

γοῦν M σχήμασι Μ', v add. M? 4 oic. M!, y add. M? 
sioo MV, om. Ap.  éxg&»v V ἐκπέση B, ἐνπ. Γ' 5 o) 
προβουλεύσαντος.... σιναρῷ (10) om. I! ὅκως MV 6 ἐσχηίι M)- 
ματισμένον MV ἔη MV, sim Wb. ἀλλὰ Β &vug. MV 
* ἐρέεσϑαι M!V, αἱρέεσϑαι BM? ὁκόσοι MV 8 οὐ κάρτα 
pro x. μὴ MV 10 post σιν. add. σκέλει MV χερδαίνουσιν 
MT'" 11 τό τε... σχημάτων (20) om. I ὀχέε. codd. 
13 εἴσω codd. οὔτε BD αὐτὸ MV 14 ὑπερβαιν. MV, ó in 
raso 1. M? 15 τῇ ante 00. om. M 18 ἣν pro εἰ MV 
uiv rà V post βαίνοι add. τις B ὑᾧγιεῖς B 19 post &y. 
add. γὰο V 20 ἐς uncis incl. Litt. aut ἑωυτὸ pro ἑωυτῷ 
legi vult, £g del. Erm. οἷσι I oig Ap. 
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μὲν οὖν μήπω τετελεωμένοις ἐς αὔξησιν ἐχπεσὼν μὴ 

ἐμπέσοι. γυιοῦται χαὶ ὃ μηρὸς καὶ ἡ χνήμη καὶ ὃ 
ΤΟΝ E, B WT , τ ' M ς ΄, M πούς" οὔτε γὰρ τὰ ὀστέα ἐς τὸ μῆκος ὁμοίως αὔξεται, 

ἀλλὰ βραχύτερα γίνεται. μάλιστα δὲ τὸ τοῦ μηροῦ, 

ἄσαρχόν τε πᾶν τὸ σκέλος καὶ ἄμυον καὶ ἐχκτεϑηλυσμέ- 

vov x«i λεπτότερον γίνεται. ἅμα μὲν διὰ τὴν στέρησιν 
- , - M e Mc EJ , - 

τῆς χώρης τοῦ ἄρϑρου. ἅμα δὲ ὅτι ἀδύνατον χρῆσϑαι 

ἐστιν. ὅτι οὐ κατὰ φύσιν κεῖται" χρῆσις γὰρ μετεξετέρη 

ῥύεται τῆς ἄγαν ἐχϑηλύνσιος. ῥύεται δέ τι καὶ τῆς 

ἐπὶ μῆκος ἀναυξείης. χακοῦται μὲν οὖν μάλιστα οἷς 

ἂν ἐν γαστρὶ ἐοῦσιν ἐξαρϑρήσῃ τοῦτο τὸ ἄρϑρον. δεύ- 
M τοῦ κ᾿ , 2 x e, NN - 

τερον δὲ οἷς ἂν νηπιωτάτοις ἐοῦσιν. ἥκιστα δὲ τοῖσιν 

τετελεωμένοισιν. τοῖσι μὲν οὖν τετελεωμένοις εἴρηται 

οἵη τις ἡ ὁδοιπορίη γίνεται. οἷσιν δ᾽ ἂν νηπίοις 
9 ὦ (4 b er , [3 M - ἐοῦσιν ἡ συμφορὴ αὕτη γένηται, οἱ μὲν πλεῖστοι 

n ^ / ὦ PORE 3 A 
καταμβλαχεύουσι τὴν διόρϑωσιν τοῦ σώματος. ἀλλὰ 

εἰλέονται ἐπὶ τὸ ὑγιὲς σχέλος. τῇ χειρὶ πρὸς τὴν γῆν 
9 JN - ^ j 8 M , , ἀπερειδόμενοι τῇ κατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος. καταμβλακεύουσι 

1 τετεϑλεωμ. scripsi, τετελείωμ. B Ap., -oucuv V, τελειουμένοισυν 
M £x«zscóv ΜΥΓ μηδὲ Ap. 2 ἐμπέσει B, -on MI'Ap. 
γυοῦται MV ἐν ἄλλω fog τοῦ γύονται ἦν τὸ geo ἄρϑρων in 
marg. inf M καὶ post yv. om. MV 8. οὔτε γὰρ. . μηροῦ (4) 
om. I' τὰ ante ὀστέα om. Ap. 4 τὰ pro τὸ MY, τὸ om. ἀρ. 

5 ἅπαν MV Αρ., ὅλον I» ἄμυξον Ν θ λεπτὸν Ap. 7 τῆς 
χώρης om. Ap. Gu... κεῖται et ῥύεται τῆς ... γένηται (15) 
om. I' χρέε. MV 8 κέεται M V 9 ἐκϑηλύνοεως MV 
δ᾽ ἔτι V 10 ἀναυξείης scripsi, -ξίης B, -ξήσιος M, ἀναξαύ- 
enog V οἷσιν (v add. M?) MV utroque 1 11 ἐξαρϑρήσει 
ΒΜ 12 ante νηπ. add. ὡς MV »νηπιωτάτοισιν M V 
ovciy B 13 τετελειωμένοισι(ν Νὴ S - τετελειωμένοισιν MV 
14 ἡ om. V ὁδοπορείη B οἷσι MY νηπίοισιν MV οἱ 
δὲ νηπ. Àp. 15 ἐοῦσιν om. Ap.  éÉvug. codd. φαίνηται 
MV, yiv. Àp. uiv om. Ap. 16 καταμβλ. B Ap., -μβλακεουσιν 
LI, καταβλ. MV ὄρϑωσιν Ap. ἀλλ΄ 17 ante εἴλ. add. 
κακῶς vulg., om. BMVI'Ap. 18 χαταμβλ. BAp., κατολιγο- 
ρουσι B? i. m., καταβλ. MV καταμβᾶ. δὲ ... ἔχουσιν (p. 193, 8) 
om. 1" 
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δὲ ἔνιοι τὴν ἐς τὸ ὀρϑὸν ὁδοιπορίην. καὶ oig ἂν τε- 
, ec M er ’ ς ΄ M μ᾿" 

. τελεωμένοις ἣ συμφορὴ αὕτη γένηται. ὁπόσοι δ᾽ ἂν 

νήπιοι ἔοντες ταύτῃ τῇ συμφορῇ χρησάμενοι ὀρϑῶς 

παιδαγωγηθέωσι. τῷ μὲν ὑγιεῖ σκέλει χρέωνται ἐς 

ὀρϑόν. ὑπὸ δὲ τὴν μασχάλην τὴν χατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος 5 
, ΕΠ D) ' Nh e ES σκίπωνα περι φέρουσιν, μετεξέτεροι δὲ καὶ ὑπ᾽ Gugo- 232 

τέρας τὰς χεῖρας" τὸ δὲ σιναρὸν σχέλος μετέωρον ἔχου- 

συν, καὶ τοσούτῳ δηίους εἰσίν, ὕσῳ ἂν αὐτοῖσιν ἔλασσον 
' , Y ^ ENS ^ N c M ? ΄ , - 

τὸ σκέλος τὸ σιναρὸν ἢ τὸ δὲ ὑγιὲς ἰσχύει αὐτοῖσιν 
2$ e: μ᾽] 2 Γ s) ΄ c - 5 ΄ 

οὐδὲν ἧσσον ἢ εἰ καὶ ἀμφότερα ὑγιᾶ ἦν. ϑηλύνονται 10 

δὲ πᾶσι τοῖσι τοιούτοισι «Ll σάρκες τοῦ σκέλεος. μᾶλ- 

λον δέ τι ϑηλύνονται ἐκ τοῦ ἔξω μέρεος ἢ ἐκ τοῦ 

ἔσω ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πᾶσιν. 

53. Μυϑολογέουσιν δέ τινες, ὡς αἱ Auetóveg τὸ 

ἄρσεν γένος τὸ ἑωυτῶν αὐτίκα νήπιον ἐὸν ἐξαρϑρέου- 15 
GL e M M , e δὲ My LG , c δῆ. v, αἱ μὲν κατὰ γούνατα. αἱ δὲ κατὰ ἰσχία. ὡς δῆϑεν 

χωλὰ γίνοιτο καὶ μὴ ἐπιβουλεύοι τὸ ἄρσεν γένος τῷ 

ϑήλει. χειρώναξιν ἄρα τούτοισι χρέωνται. ὁπόσα ἢ 
, 2! »^ , v Ἐγ): e 6 € » 

σκυτείης ἔργα ἢ χαλκεξίης ἢ ἄλλο O τι ἑδραῖον ἔργον. 

1 δ᾽ MV ἄρϑρον B οἷσιν (v add. M?) MV 2 πξ- 
veA(scripsi λε)ωμένοις B, τελειουμένοισιν (v add. M?) MV αὕτη 
7 $. MV éÉvug. utroque l. codd. ὃκ. vulg., óxó(co Β)σοισι BM 
4 παιδαγωγηϑῶσιίν M) ΜΥ σκελεει B χρέωνται B, χρέο- 
cet. 4. 5 ἐσορϑρον B 6 exsumorv B περιφέρουσι M V 
1.8 ἔχουσι MV 8 ῥηΐους MV, ῥαους ΒΙ΄ εἰσὶ M αὐτοῖσι BM!, 
v add. M? 942g MV; omi I". (0. MV... tegone My τῆν, 
τι I' αὕτεοισιν D, -σι 1 10 ἢ om. BI' ὑγιᾶ scripsi, -ἕα 
codd. 11] τοῖσι om. V τοιούτοισιν MV 12 δ᾽ ἔτι ΒΜΥΤ, 
δέ τι Litt. e Par.EHN — post ϑηλ. add. αἱ MV, om. BI 
13 síoo MV ἐπὶ πολὺ B πᾶσι MV 14 περὶ τῶν Guofo- 
víóov i. m. ΒΜ μυϑολογέουσιν ... ἐόντα (p. 194,3) om. I7 

ιυυδολογοῦσιίν B) codd., scripsi -£oveww ἁμαξζονίδες M V 
15 Goosev V 17 γίνεται Β ἐπιβουλεύει BM ἄρρεν MV 
ante coo. duodecim circ. litt. erasae M 18 χειρόν.. ὁ in 
raso loco, M γρέωντ. scripsi, χρῶντ. B, yo£o- cet.  óx. codd. 

19 σχυτίηῆς B χαλκιης B ἄλλοτι MV 

HriPPocRATES II. 13 
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εἰ μὲν οὖν ἀληϑέα ταῦτά ἐστιν. ἐγὼ μὲν οὐκ οἷδα᾽ ὅτι δὲ 
γένοιτ᾽ ἂν τοιαῦτα οἶδα. εἴ τις ἐξαρϑρέοι αὐτίκα νήπια 

ἐόντα. κατὰ μὲν οὖν τὰ ἰσχία μέζον τὸ διάφορόν ἐστιν ἐς 

τὸ ἔσω ἢ ἐς τὸ ἔξω ἐξαρϑρῆσαι. κατὰ δὲ τὰ γούνατα διτα- 
, , ^" , , , ^ [d , 

5 φέρει μέν τι, ἔλασσον δέ τι διαφέρει. τρόπος 0? ἕκατέ- 

234 90v τοῦ χωλώματος ἴδιός ἐστιν" χυλλοῦνἼται μὲν γὰρ 

μᾶλλον. οἷς ἂν ἐς τὸ ἔξω ἐξαρϑρήσῃ" ὀρϑοὶ δὲ ἧσσον 

ἵστανται. οἷς ἂν ἐς τὸ ἔσω ἐξαρϑρήσῃ. ὡσαύτως δὲ καὶ 
ἣν παρὰ τὸ σφυρὸν ἐξαρϑρήσῃ. 1v μὲν ἐς τὸ ἔξω μέρος. 

M M "n , SN , Ti Ὁ ^ 2 

i0 κυλλοὶ μὲν γίνονται. ἑστάναι δὲ δύνανται. ἣν δὲ ἐς 

τὸ ἔσω μέρος ἐξαρϑοήσῃ. βλαισοὶ γίνονται. ἧσσον ὃὲ 
[d , , e B , εξ ^ , ἑστάναι δύνανται. d ys μὴν συναύξησις τῶν ὀστέων 

τοιήδε γένεται" οἷσιν μὲν ἂν τὸ κατὰ τὸ σφυρὸν ὀστέον 

τὸ τῆς χνήμης ἐκστῇ. τούτοισιν μὲν τὰ τοῦ ποδὸς 

i15 ὀστέα ἥκιστα συναύξεται᾽ ταῦτα γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ 

τρώματός ἐστι τὰ δὲ τῆς χνήμης ὀστέα αὔξεται οὐ 

πολὺ ἐνδεεστέρως. «i μέντοι σάρκες μινύϑουσιν. οἷσι 

δ᾽ ἂν χατὰ μὲν τὸ σφυρὸν μένῃ τὸ ἄρϑρον χατὰ φύ- 
σιν. κατὰ δὲ τὸ γόνυ ἐξεστήκῃ, τούτοισι τὸ τῆς κνή- 

20 5g ὀστέον οὐκ ἐθέλει συναύξεσϑαι ὁμοίως. ἀλλὰ 

βοαχύτερον γίνεται" τοῦτο γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ τρώμα- 
3 - , ' * , , , , 

τός ἐστιν τοῦ μέντοι ποδὺς τὰ ὀστέα μινύϑει μέν, 

1 ταῦτ᾽ MV ἐστι Μ 2 γινοίατο M, γίνοιτο; 8 obv 
om. Γ΄ ante μέζον add. καὶ BI' εἰς B, ἢ ἐς MV — 4 εἴσω M 

sig BI' κατὰ γούν. δὲ διαφ. MV 6 ἐστι  κυλλουται I, 
γυοῦνται MV Τ οἷσιν (v M?) ΜΥ 8 οἷσιν (v add. M?) codd. 
sig M εἴσω V περὶ κυλλῶν καὶ βλέσσων tit. in calee M 
11 εἴσω MV βλεσσοὶ MV post 4. add. μὲν MV 12 ξυναύ- 
ξησις ὀστέων tit.i m. M — Evvové. MV, μὴν oov συν αὔξ. I 
18 οἷσι MV οἷσιν... χρῆσϑαι τῷ σκέλει, (p. 196, 23) om. I' oov 
pro à» MV τὸ ante χατὰ om. MV 14 τούτοισι M, τοῖσι 
V 15 ξυναύξ. M 16 ἐστιν M — post αὐξ. add. uiv MV 

17 post πολὺ add. δὲ MV μινυνϑουσιν B, μηνύϑουσι M 
19 ἐξεστήκοι V 20 ξυναύξ. MV 21 βραχύτατον MV 
22 ἐστι MV 
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ἀτὰρ οὐχ ὁμοίως. ὥσπερ ὀλίγον τι πρόσϑεν εἴρηται, 

ὅτι τὸ ἄρϑρον τὸ παρὰ τὸν πόδα σῶόν ἔστιν. εἰ δέ 

οἱ χρῆσϑαι ἠδύναντο. ὡς χαὶ τῷ κυλλῷ. ἔτι ἂν ἧσσον 

ἐμινύϑει τὰ τοῦ ποδὸς ὀστέα τούτοισιν. οἷσι δ᾽ ἂν 

χατὰ τὸ ἰσχίον ἡ ἐξάρϑρησις γένηται. τούτοισι τοῦ 5 

μηροῦ τὸ ὀστέον οὐχ ἐϑέλει συναύξεσϑαι ὁμοίως — 
τοῦτο γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ τρώματός ἔστιν --. ἀλλὰ 

βραχύτερον τοῦ ὑγιέος γίνεται. τὰ μέντοι τῆς χνήμης 
9 , 2 ς , 3 t/ , 2$ N 
ὀστέα οὐχ ὁμοίως τούτοισιν ἀναυξέα γίνεται. οὐδὲ τὰ 

τοῦ ποδὸς διὰ τοῦτο. ὅτι τὸ τοῦ μηροῦ ἄρϑρον τὸ τὸ 

παρὰ τὴν κνήμην ἐν τῇ éovroo φύσει μένει καὶ τὸ 
- "i " ^ ' / / , , 

τῆς χνήμης τὸ παρὰ τὸν πόδα. σάρκες μέντοι μινύ- 236 

ϑουσιν παντὸς τοῦ σκέλεος τούτοισιν. εἶ μέντοι χρῆ- 

σϑαι τῷ σκέλει ἠδύναντο. ἔτι ἂν μᾶλλον τὰ ὀστέα 

συνηυξάνετο. ὡς xci πρόσϑεν εἴρηται. πλὴν ἢ τὸ τοῦ :5 

μηροῦ. xüv ἧσσον ἄσαρκα εἴη. ἀσαρκότερα δὲ πολλῷ 

ἢ εἰ ὑγιᾶ ἦν. σημεῖον δὲ ὅτι ταῦτα τοιαῦτά ἐστιν" 

ὁπόσοι τοῦ βραχίονος ἐχπεσόντος γαλιάγκωνες ἐγένοντο 
^» 2 - E ^e N ' - C 
ἢ ἐκ γενεῆς ἢ ἐν αὐξήσει xci πρὶν τελεωϑῆναι. οὗτοι 

N ^N 2 , - n B Mu ' δὲ 

τὸ μὲν ὀστέον τοῦ βραχίονος βραχὺ ἴσχουσιν. τὸν δὲ o 

πῆχυν καὶ ἄχρην τὴν χεῖρα ὀλίγῳ ἐνδεεστέρην τοῦ 

1 ante ὁλ. rasura trium litt. M 2 τὸν pro τὸ B 
2. ὃ δέοι pro δὲ oi V 3 yoís. MV ἠδύνατο M V, ἦδυναντο 
B ὥσπερ MV 4 μινύϑι B τουτων B, -ow(»?) M 
5 ἡ om. MV 6 ξυναύξ. MV τ ἐστι M. 9. τοὐτοισι(ν 
M 10 post ποδὸς add. ὀστέα Β τὸ post ὅτι om. B 
12. 18 μινύϑουσι MV 13 τοὐτοισι(ν  Μ 18. 14 χρέε. 
MV 14 ἐδύναιντο M αἱτιαν pro ἔτι ἂν B 15 cvrmvé. 
B, £ MV ἢ τὸ om. MV 16 qv B, £y MV, εἴῃ Litt. 
17 ηἰ B, ἢ sí oy. Litt. ex Par. N, εἰ om. MV  óyi& scripsi, 
bysi B, ὑγιέα rel. ταῦτα om. MV — 18. óx. codd., ὁκωσοισι 
B post óx. add. γὰρ MV 19 ἢ ante ἐκ om. MV ante 
ἐν add. xo) MV καὶ ante πρὶν om. MV τελειωϑ'. codd. 
20 ἴσχουσι M V 

19 
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ὑγιέος διὰ ταύτας τὰς προφάσιας τὰς εἰρημένας. ὅτι ὃ 

μὲν βραχίων ἐγγυτάτω τοῦ ἄρϑρου] τοῦ τρώματός 
-] δ ᾿ -» L eM ec , z 
ἐστιν. ὥστε διὰ τοῦτο βραχύτερος ἐγένετο. ὃ δ᾽ αὖ 

πῆχυς διὰ τοῦτο οὐχ ὁμοίως ἐναχούει τῆς συμφορῆς. 

ὅτι τὸ τοῦ βραχίονος ἄρϑρον τὸ πρὸς τοῦ πήχεος ἐν 

τῇ ἀρχαίῃ φύσει μένει. ἥ τε αὖ χεὶρ ἄκρη ἔτι τηλο- 

τέρω ἄπεστιν ἢ ὃ πῆχυς ἀπὸ τῆς συμφορῆς. διὰ ταύ- 

τας μὲν τὰς εἰρημένας προφάσιας τῶν ὀστέων τά τε 
^ , , , y , μὴ συναυξανόμενα οὐ συναύξεται. τά τε συναυξάνο- 

σι 

10 μενα συναύξεται. ἐς δὲ τὸ εὔσαρκον τῇ χειρὶ καὶ τῷ 
βραχίονι ἡ ταλαιπωρίη τῆς χειρὸς μέγα προσωφελεῖ" 

ὅσα γὰρ χειρῶν ἔργα ἐστί, τὰ πλεῖστα προϑυμέονται 

οἱ γαλιάγκωνες ἐργάξεσϑαι τῇ χειρὶ ταύτῃ. Occ περ 
^ cu. cff τ n 5. δὰ 2 , X , (2 n 

xci τῇ ἑτέρῃ δύνανται. οὐδὲν ἐνδεεστέρως τῆς ἀσινέος 

οὐ γὰρ δεῖ ὀχεῖσθαι τὸ σῶμα ἐπὶ τῶν χειρῶν. ὡς ἐπὶ μι c 

τῶν σχελέων. ἀλλὰ κοῦφα αὐτοῖσι τὰ ἔργα ἐστί. διὰ 
b ^ - 3 , e , € M b δὲ τὴν χρῆσιν οὐ μινύϑουσι αἱ σάρκες αἱ κατὰ τὴν 

238 χεῖρα xci κατὰ τὸν πῆχυν τοῖσι γαλιάγκωσιν. 1 ἀλλὰ 
M e - 9 3 , " xci ὃ βραχίων τι προσωφελεῖται ἐς εὐσαρκίην διὰ 
, - er M , 2 M , , ' EU 

20 ταύτην᾽ ὅταν δὲ ἰσχίον ἐχπαλὲς γένηται ἐς τὸ ἔσω 

μέρος ἐκ γενεῆς ἢ καὶ ἔτι νηπίῳ ἐόντι. μινύϑουσι αἱ 
, Ἁ - M ^ - ,F rr ?, , 

σάρχες διὰ τοῦτο μᾶλλον ἢ τῆς χειρός. ὅτε οὐ δύναν- 
- - , , , 9 , M 

ται χρῆσϑαι τῷ σκέλει. μαρτύριον δὲ τι ἐνέσται καὶ 

δὲ ro ἀρϑρῶ B, τ. ἃ. uncis inclusi 3 ἕστο Β 4 ξυμφ. 
MV 5 πήχεως V 6 ἄκρη om. MV * Évug. codd. 
8 οὖν pro uiv MV 9 ξυναυξ. BV, συναυξόμ. M δξυναύξε- 
ται utroque loco MV 9. 10 τό τε ξυναυξόμενον M, τό τε 
ξυναυξανόμενον V [10 ξυναύξεται MV 11 προσωφελέει B V, 
-ήσει M 18 cvvsoy. Β περ om. MV 15 ὀχέε. codd. 
16 αὐτεοισι B, -ἕησι Litt. -ἤσι Erm. evi V 17 μινύδουσιν 
MV 18 χατὰ om. Β 19 προσωφελέεται, codd. — 19. 20 δια- 
ταῦτα M V 20 εἴσω MV 921 μινύϑουσιν MV 93 χρέε. 
MV post μαρτ. add. ἕν MVPq. ἐνέσται B 
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, - 3 , [y 4 » , [4 - - , ἐν τοῖς ὀλίγον ὕστερον εἰρησομένοις. ὅτι ταῦτα τοιαῦτά 

ἐστι. 

D4. Οἷσι δ᾽ ἂν ἐς τὸ ἔξω τοῦ μηροῦ ἡ κεφαλὴ 
2 - , , Mi Ἁ , , 

ἐκβῆ. τούτοισι βραχύτερον μὲν τὸ σχέλος φαίνεται 

παρατεινόμενον παρὰ τὸ ἕτερον εἰκότως" οὐ γὰρ ἐπ᾽ 

ὀστέον ἡ ἐπίβασις τῆς χεφαλῆς τοῦ μηροῦ ἐστιν. ὡς 
er L4 2 , - hj X ' 3 , 

ὅτε ἔσω ἐχπέπτωκεν. ἀλλὰ παρὰ τὸ ὀστέον παρακέξλλι- 
, ^ , EU , M M , c - 

uevuv τὴν φύσιν ἔχον. ὃν GcQxt δὲ στηρίζεται v?9lj 

καὶ ὑπεικούσῃ διὰ τοῦτο μὲν βραχύτερον φαίνεται. 
kJ ' e Χ iJ ^ , , 

ἔσωϑεν δὲ ὃ μηρὸς παρὼ τὴν πλιχάδα καλεομένην xot- 

λότερος καὶ ἀσαρχότερος γίνεται. ἔξωϑεν ὃὲ ὃ γλουτὸς 

χυρτότερος. ἅτε ἐς τὸ ἔξω τῆς χεφαλῆς τοῦ μηροῦ 
m] 7. CAN ' 9 , , ς n ὠλισϑηκυίης. ἀτὰρ καὶ ἀνωτέρω φαίνεται ὃ γλουτός. 

ἅτε ὑπειξάσης τῆς σαρκὸς τῆς ἐνταῦϑα τῇ τοῦ μηροῦ 

χεφαλῇ. τὸ δὲ παρὰ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἄκρον ἔσω 

δέπον φαίνεται καὶ y κνήμη καὶ ὁ πούς. ἀτὰρ οὐδὲ 

συγκάμπτειν ὥσπερ τὸ ὑγιὲς σκέλος δύνανται. τὰ μὲν 

οὖν σημεῖα ταῦτα τοῦ ἔξω ἐχπεπτωκχότος μηροῦ. 

1 τοῖσιν (ν add. M?) MV εἰρησομένοισιν V, εἰρημένοι- 

(9) M 2 ἐστιν MV 3 KO περὶ τῆς ἵξωϑεν ἐξαρϑρή- 
σεως τῆς κεφαλῆς του umoov tit. B, π. τ. ἔξω ἐ. τοῦ μηροῦ κε- 
φαλῆς tit. l' ὅσοις Ap. ὁκόσοισι à^ ἂν ἐς τὸ ἔξω ἡ v. u. «x. MV 
ἐς τὸ om. BI' τοῦ om. Ap. ἡ om. Ap. 4 τούτοισι om. Ap. 
τούτοισι... ὁ πούς. (16) om. I' 5 εἰκότως del. Erm. — 5. 6 ἐπὶ 
τὸ 0. Ap. θη αναβασις v κεφαλὴ Ap. ὥσπερ Ap. 6. V ὥστε 
pro ὡς ὅτε V 4 εἴσω codd. σεχπέπτωπεν B, IRGMNHM MV Ap. 

post ἀλλὰ add. ἂν Ap. παρ᾽ ὀστ. M V 8 szegsyx. M V, 
παρακπελλιμένη B 8 ἔχον ἐν σαρκὶ ἐνστηρίξεται Ap. 
10 πληχ. B 10. 11 κυλλ. Foes. 11 ἄσαρκ. φαίνεται Ap. 

12 τοῦ μηροῦ om. V 13 ὠλισϑηχυίας B unooe pro 
yÀ. Ap. 14 τῆς ἐνταῦϑα om. Ap. 15 “τὸ vs Ap. 
ἄκρον Om. ἀρ. εἴσω codd. 16 ποῦς ut solet V 1* ὡς 
I' δύναται BAp. τὰ μὲν οὖν... σκέλος (p. 198, 3) om. 
p 18 οὖν om. Ap. post μηροῦ add. εἰσιν codd., om. 
Ap. Erm. 

10 
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δῦ. Οἷσι μὲν οὖν ἂν τετελεωμένοισιν ἤδη ἐχπεσὸν 

240 τὸ ἄρϑρον μὴ ἐμπέσῃ. τούτοισιν βραχύτερον μὲν φαί- 

10 

νεται τὸ σύμπαν σχέλος᾽ ἐν δὲ τῇ ὁδοιπορίῃ τῇ μὲν 

πτέρνῃ οὐ δύνανται καϑιχνεῖσϑαι τῆς γῆς, τῷ δὲ στή- 
9s. τοῦ ποδὸς βαίνουσιν ἐπὶ τὴν γῆν" ὀλίγον δὲ ἐς 
τὸ ἔσω μέρος δέπουσιν τοῖσι δακχτύλοισιν ἄχροισιν. 

ὀχεῖν δὲ τὸ σῶμα δύναται τὸ σιναρὸν σχέλος τούτοισι 

πολλῷ μᾶλλον ἢ οἷς ἂν ἐς τὸ ἔσω μέρος ἐχπεπτώκῃ. uc 

μὲν ὅτι dj χεφαλὴ τοῦ μηροῦ καὶ ὃ αὐχὴν τοῦ ἄρϑρου 

πλάγιος φύσει πεφυκὼς ὑπὸ συχνῷ μέρει τοῦ ἰσχίου 

τὴν ὑπόστασιν πεποίηται. ἅμα δὲ ὅτι ἄκρος ὃ ποὺς 

οὐκ ἐς τὸ ἔξω μέρος ἀναγκάξεται ἐχκεκλίσϑαι. ἀλλ 

ἐγγύς ἐστιν τῆς ἰϑυωρίης τῆς κατὰ τὸ σῶμα καὶ τείνει, 

καὶ ἐσωτέρω. ὅταν οὖν τρίβον μὲν λάβη τὸ ἄρϑρον 

5 ἐν τῇ σαρκί. ἐς ἣν ἐξεκλίϑη. ἡ δὲ σὰρξ γλισχρανϑῇ. 
3 , - ΄ , e ^ E) , , 

ἀνώδυνον τῷ χρόνῳ γίνεται" ὅταν δὲ ἀνώδυνον y&- 
NA N e - LA 7 ^" » 

νῆται. δύνανται μὲν ὁδοιπορεῖν ἄνευ ξύλου. ijv ἄλλως 

βούλωνται. δύνανται δὲ ὀχεῖν τὸ σῶμα ἐπὶ τὸ σιναρὸν 

σκέλος. διὰ οὖν τὴν χρῆσιν ἧσσον τοῖσι τοιούτοισιν 

ἐχϑηλύνονται αἱ σάρκες ἢ οἷσιν ὀλίγον πρόσϑεν εἴρη- 

1 ἂν om. codd., add. Ap. ἤδη τετελειωμένοις Ap. 
τετελίωμ. DB, τετελειωμ. cet. 2 ἐμπέσει B τούτοισι M V 

τούτοις μὲν Qo. q. Ap. 3 μὲν om. I' , 4 χαϑιχνησϑαι 
BI', -ἔεσϑαι cet. ante τῆς γῆς add. ἐπὶ MV, ἐπὶ τὴν 
γῆν Àp. Erm. τῷ... γῆν om. M, add. i. m. ead.(?) m. 
4. 5 στήϑι B 5 ἐπὶ v. y. ὀλίγον... ἄκροισιν om. B', add. 
i.m. ΒΞ ἐπὶ τῆς γῆς altero 1. Erm. βαίν. ὀλίγον ἐπὶ τὴν 
γῆν εἰς τὸ ἔσω ὁ. ἀκ. δὲ τ. δ᾿ Ap. | 5 εἰς codd. 6 εἴσω MV 

ῥέπουσι MV ὀλίγον... τείνει. καὶ ἐσωτέρω (14) om. Γ΄ 
ὀχέειν codd. δύν. τ. c. MV. τοῦτ᾽ εἰ pro τούτοισι. Ap. 

8 οἷσι M, -v V εἴσω V ἐκπεπτώκει V 19 ἐγκεκλεῖσϑαι 
ΒΜ, ἐκκεκλίσϑαι Par. M. Litt. Pq., ἐκκεκλίνϑαι Erm. — 13 ἐστι 
MV 15 sig codd.,, ἐς Pq. ἐξεκλειϑη M, -sío9: V. 16 ὅταν 

. ποδί (p. 199, 20) om. Τ' 11 δύναται MV ὁδοιπορέειν 
codd. 18 ὀχέειν codd. 19 τοιούτοισι DB 20 otcw(v?) M 
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ται ἐχϑηλύνονται δὲ ἢ πλεῖον ἢ ἔλασσον" μᾶλλον δέ 
? , M οἵ 42’ y bul M ' » [d 

τι ἐκϑηλύνονται κατὰ τὸ ἔσω μέρος ἢ κατὰ τὸ ἕξω ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ. τὸ μέντοι ὑπόδημα μετεξέτεροι τούτων 

ὑποδεῖσϑαι οὐ δύνανται διὰ τὴν ἀκαμπίην τοῦ σκέλεος. 

oí δέ τινες καὶ δύνανται. οἷσι δ᾽ ἂν &v γαστρὶ ἐοῦσιν 5 

ἐξαρϑρήσῃ τοῦτο τὸ ἄρϑρον ἢ ἔτι ἐν αὐξήσει ἐοῦσι 

βίῃ ἐκπεσὸν μὴ ἐμπέσῃ ἢ καὶ ὑπὸ νούσου ἐξαρϑρήσῃ 
—- M Pd ' ? , ^ Ἁ M 

τοῦτο TO ἄρϑρον καὶ ἐχπαλήσῃ — πολλὰ γὰρ τοιαῦτα 

γίνεται - καὶ ἐνίων μὲν τῶν τοιούτων ἣν ἐπισφακε- 
΄ e , 9 [4 / M » , 

λίσῃ ὃ μηρός. ἐμπυήματα χρόνια καὶ ἔμμοτα γίνεται τὸ 

x«l ὀστέων ψιλώσιες ἐνίοισιν. ὁμοίως δὲ καὶ οἷσιν 

ἐπισφακελίζει, καὶ οἷσιν μὴ ἐπισφακελίζει τοῦ μηροῦ 242 
' , , -“ , , δὴ , 2 , 

τὸ ὀστέον. πολλῷ βραχύτερον γίνεται καὶ οὐκ ἐϑέλει 
re er - e , ^ , - / 

συναύξεσϑαι. ὥσπερ τοῦ ὑγιέος. τὰ μέντοι τῆς κνή- 

μῆς βραχύτερα μὲν γίνεται ἢ τὰ τῆς ἑτέρης. ὀλίγῳ δὲ is 

διὰ τὰς αὐτὰς προφάσιας. c? xci πρόσϑεν εἴρηνται" 

ὁδοιπορεῖν δὲ δύνανται οἱ τοιοῦτοι. οἱ μέν τινες αὐ- 

τῶν τοῦτον τὸν τρύπον. ὥσπερ οἷσι τετελεωμένοισιν 

ἐξέπεσεν καὶ μὴ ἐνέπεσεν. οἱ δὲ xoi βαίνουσι μὲν 

παντὶ τῷ ποδί. διαρρέπουσι δὲ ἐν τῇσιν ὁδοιπορίῃσιυν so 

ἀναγκαζόμενοι διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ σκέλεος. ταῦτα 

gév(vot) τοιαῦτα γίνεται. ἣν ἐπιμελέως μὲν παιδαγω- 

γηϑέωσιν iv τοῖσι σχήμασιν καὶ ὀρϑῶς. ἐν οἷσι δεῖ, 

8. τὲ δ ὁ ἔσο V 2 ante κατὰ add. αἱ B εἴσω 
MV 3 ὑποδέε. codd. 5 δὲ àv M ἐοῦσι(ν) Μ ἐοῦσι om. 
V τ ante μὴ add. x«i M V voc. BMV, voc. EK 
19 ἐπισφακελίσει utroque loco V καὶ οἷσιν μὴ ἐπισφ. om. M, 
add. i. m. ead. m. οἷσι μὴ MV 14 ξυναύξ. M 15 yLyv. 
IV: 16 αἵ om. B 11 ὁδοιπορέειν codd. τὲ pro δὲ V 
18 τετελίωμ. DB, τετελειωμένοισιίν M?) cet. 19 ἐξέπεσε MV 

20 διαρροπων ἐν τη ὑδοιπορίη I' τῆσι(ν) ὁδοιπορίησι(ν"") 
M 21 ἀναγκαζόμενοι... χρῆσις γίνεται (p. 200, 19) om. Γ΄ 
22 μέντοι, scripsi, μὲν BD, δὲ MV 22. 23 παιδαγωγηϑέωσιν 
scripsi, -ὥσι codd. 23 σχήμασι MV 
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πρὶν κρατυνϑῆναι ἐς τὴν ὁδοιπορίην. ἐπιμελέως δὲ 

x«i ὀρϑῶς. ἐπὴν χρατυνϑέωσιν. πλείστης δὲ ἐπιμε- 

λείης δέονται οἷς ἂν νηπιωτάτοισιν ἐοῦσιν αὕτη ἡ 

συμφορὴ γένηται᾽ ἣν γὰρ ἀμεληϑέωσι νήπιοι ἐόντες, 
3 -“ , M 9 ' er ' , ἀχρεῖον παντάπασιν καὶ ἀναυξὲς ὅλον τὸ σκέλος γένεται. 

«L δὲ σάρκες τοῦ σύμπαντος σκέλεος μινύϑουσι μᾶλλον 
Ἢ m ὁ , . ,ὔ ᾿ - T , , 
ἢ τοῦ vyi£og" πάνυ μὴν πολλῷ ἧσσον τούτοισι μινύ- 

ϑουσιν ἢ οἷς ἂν ἔσω ἐχπεπτώχῃ διὰ τὴν χρῆσιν καὶ 

τὴν ταλαιπωρίην. οἷον εὐθέως δύνασϑαι χρῆσϑαι τῷ 
, e M , 9 ,F A - , 

6XtÀtL, ὡς καὶ πρόσϑεν ὀλίγῳ περὶ τῶν γαλιαγκώνων 

εἴρηται. 

56. Εἰσὶ δέ τινες ὧν τοῖσι μὲν ἐκ γενεῆς αὐτίκα. 

τοῖσι δὲ καὶ ὑπὸ νούσου ἀμφοτέρων τῶν σκελέων ἐξ- 

ἕστη τὰ ἄρϑροα ἐς τὸ ἔξω μέρος. τούτοισιν οὖν τὰ 

944 μὲν ὀστέα ταὐτὰ παϑήματα πάσχει. αἱ μέντοι σάρκες 

16 

20 

ἥκιστα ἐκϑηλύνονται τοῖσι τοιούτοισιν᾽ ἅμα γὰρ &U- 

σαρκχα τὰ σκέλεα γίνεται. πλὴν εἴ τι ἄρα κατὰ τὸ ἔσω 

μέρος ἐλλείπει ὀλίγον. διὰ τοῦτο δὲ εὔσαρκά ἔστιν. 
er 2 , - , e 4 74 c - , Ξ ὅτι ἀμφοτέροισι τοῖσι σκέλεσι ὁμοίως ἡ χρῆσις γίνεται 

ὁμοίως γὰρ σαλεύουσιν ἐν τῇ ὁδοιπορίῃ ἔνϑα καὶ Evi: 

2 χρατυνϑέωσι scripsi, -ϑῶσι BV, -ϑῶσιν M 3 οἷσιν 
(» add. M?) MV νηπιωτάτοισι(»ν") ἐοῦσι(ν ἢ M 4 ξυμφ. 
codd. γενήσεται B ἀμεληϑέωσι scripsi, -ϑῶσι codd. ὅ ἀχρήϊον 
MV παντάπασι MV 6 et ve MV τ ἤσσωι M, ἤσσω V 

7. 8 ἡ μινύϑουσι B 8 οἷσιν (v add. M) MV εἴσω MV 
ἐχπεπτώκει V 9 χρέε. codd.  oíov ... σκέλ. (10) del. Erm. 

Wb.. ἅτε προϑυμευμένοισι yo. τ. cx. Rhd. 10 ὀλίγον ἐπὶ 
τῶν y. MV 13 καὶ om. V  »óc. BMV, νούσ. N οἷς ἐκ 
γενεῆς ἢ ἀπὸ νούσου ἄρϑρον ἐξέστη tit. in m. sup. ab ead. m. 

14 τοὐτοισίιν in raso l) V 15 πάσχει ex ἔσχει corr. 
videtur V 16 τ. τοιούτοισι" ἅμα γὰρ om., post svc. add. δὲ 
MV 17 γίνονται MV εἴσω MV 18 ἐλλείποι M, ἐλ-λίποι 
V εὐσαρκία B ἐστι(ν M 19 σκέλεσιν M V 20 ὁδοι- 
πορείη B 
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ἐξεχέγλουτοι δὲ ἰσχυρῶς οὗτοι φαίνονται xol ῥαιβοὶ ol 

μηροὶ διὰ τὴν ἔκστασιν τῶν ἄρϑροων. 1v δὲ μὴ ἐπισφακε- 
λίσῃ αὐτοῖσι τὰ ὀστέα. μηδὲ κυφοὶ ἀνωτέρω τῶν ἰσχίων 

γένωνται --- ἐνίους γὰρ καὶ τὰ τοιοῦτα καταλαμβάνει --. 

ἣν οὖν μή τι τοιοῦτο γένηται. ἱχανῶς ὑγιηροὶ τὰ ἄλλα s 

διαφέρονται" ἀναυξέστεροι μέντοι τὸ σύμπαν σῶμα 

οὗτοι γίνονται πλὴν τῆς κεφαλῆς. 

51. Οἷσι δ᾽ ἂν ἐς τοὔπισϑεν ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ 

ἐχπέσῃ --- ὀλίγοισι δὲ ἐκχπίπτει —, οὗτοι ἐχτανύευν 
? , ' , E74 ^ v x Ἁ 9 οὐ δύνανται τὸ δχέλος οὔτε κατὰ τὸ ἄρϑρον τὸ ἔχ τὺ 

M x jA ^ M ? , » 3 e, 

πεσὸν οὔτε TL κάρτα κατὰ τὴν ἰγνύην. αλλ ἥκιστα 

τῶν ἐχπαλέων οὗτοι [μᾶλλον] ἐκτανύουσι καὶ τὸ κατὰ 
τὸν βουβῶνα καὶ τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρϑρον. προσ- 

συνιέναι, μὲν οὖν καὶ τόδε χρή --- εὔχρηστον γὰρ καὶ 

πολλοῦ ἄξιόν ἐστιν x«l τοὺς πλείστους λήϑει ---. ὅτι 15 
2. 4.9 cuc / , B M 2 , , 1 οὐδ᾽ oi ὑγιαίνοντες δύνανται κατὰ τὴν ἰγνύην ἔχ)τα- 346 

νύειν τὸ ἄρϑρον. ἣν μὴ συνεχτανύσωσι καὶ τὸ κατὰ 

τὸν βουβῶνα ἄρϑρον. πλὴν ἢν μὴ πάνυ ἄνω ἀείρωσι 
' ΄ " er 3 ki! SE e 3 7 2. Αλ τὸν πόδα οὕτω δ᾽ ἂν δύναιντο᾽ οὐ τοίνυν οὐδὲ 

1 ἐξεχέγλουτοι.... ἄρϑρων om. I' οὗτοι ἰσχ. MV. x. ὁ. 
οἱ μ. om. MV ῥεβοὶ B 2 ἔχτασιν B 3 xvgol B, κῦφοι 
MV ἀἂἀνωτέρωι M, ἀνώτεροι V 4 xot«À. καὶ τὰ τοι. V 
τὰ om. ΒΓ ὅ τοιοῦτόν τι MV. τἄλλα M, τάλλα V ὁ πᾶν 
ΝΥ 7 οἱ τοιοῦτοι. pro οὗτοι 1 περὶ τῆς ὄπισϑεν ἐξαρ- 
ϑρήσεως τῆς τοῦ μηροῦ xs φαλῆς tit. ΒΟ 8 ἐκ pro ée M Οἷς 
δὲ ἂν ἢ εἰς τὸ 0. ἀρ. τοὐπίσω Gal, De loc. affect. VIII, 480 
Kühn ἡ et τοῦ om. MV 9 ἔχτανν. V 11 τι κάρτα 
om. ἀρ. 12 ἐκ παλαιῶν codd., ἐκπαλέων ex emend. H, Litt., 
Erm., ἐχπαλησίων Pq. ἀλλὴ μαλιστὰ τῶν ἔκπαλαι ὧν οὔτοι 
Ap.. μᾶλλον om. PI'Galibid. Ap. Litt. Erm., ἅμα pro μᾶλλον 
Wb. 18 καὶ τὸ κατὰ τὴν iyv. om. Ap. 18. 14 προσξ. 
codd., -ξυνειναι B 14 μὴν pro μὲν oo» Galibid. 15 post 
πολλ. add. λόγου Gal.ibid. ἐστι V 16 οὔτοι 5y. BI', οὔτε 
ὑγ. MV, οὐδ᾽ óy. Gal.ibid. 11 συνεχτανύσουσιίν ΓῚ BI, 
-νύουοι M, -νύωσι V, -νύσωσι Gal.ibid. 19 οὐ τοίνυν Gal. 
1014. Litt. Erm. Pq., οὗτοι νῦν P, οὗτοι τοίνυν cet. codd. 

i'? 
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δσυγκάμπτειν δύνανται TO χατὰ τὴν ἰγνύην ἄρϑρον 

ὁμοίως. ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον. ἣν μὴ συγχάμψωσι 

χαὶ τὸ κατὰ τὸν βουβῶνα ἄρϑρον. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα 

χατὰ τὸ σῶμα τοιαύτας ἀδελφίξιας ἔχει καὶ κατὰ νεύ- 

ρῶν συντάσιας χαὶ κατὰ μυῶν σχήματα καὶ πλεῖστά 

τε χαὶ πλείστου ἄξια γινώσχεσϑαι [ἢ ὥς τις οἴεται] καὶ 

κατὰ τὴν τοῦ ἐντέρου φύσιν καὶ τὴν τῆς συμπάσης 

κοιλίης καὶ κατὰ τὰς τῶν ὑστερέων πλάνας καὶ συν- 

τάσιας: ἀλλὰ περὶ μὲν οὖν τούτων ἑἕτέρωϑι λόγος 

ἔσται ἠδελφισμένος τοῖσιν νῦν λεγομένοισι. περὶ οὗ 

δὲ ὁ λόγος ἐστίν, οὔτ᾽ ἐκτανύειν δύνανται. ὥσπερ ἤδη 

εἴρηται. βραχύτερόν τε τὸ σκέλος φαίνεται διὰ δισσὰς προ- 

φάσιας. ὅτι TE οὐχ ἐκτανύεται ὅτι τὲ πρὸς τὴν σάρχα ὧλί- 

σϑηκεν τὴν τοῦ πυγαίου" ἡ γὰρ φύσις τοῦ ἰσχίου τοῦ 

ὀστέου ταύτῃ. ἧ καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ ὃ αὐχὴν τοῦ μηροῦ 

γίνεται. ὅταν δὲ ἐξαρϑοήσῃ. καταφερὴς πέφυκεν ἐπὶ 

τοῦ πυγαίου τὸ ἔξω μέρος. συγχάμπτειν μέντοι δύ- 

νανται. ὅταν uj ἡ ὀδύνη κωλύῃ" καὶ 7 κνήμη τε καὶ 

ὁ ποὺς ὀρϑὰ ἐπιεικέως φαίνεται καὶ οὔτε τῇ οὔτε τῇ 

πολὺ ἐκκεκλιμένα᾽ κατὰ δὲ τὸν βουβῶνα δοκεῖ τι ἡ 

1 ξυγκάμπτειν ΒΜ 2. ξυγκάμψ. ΜΥ 4 ἀδέλφιξις xowo- 
vic i. m. M 4. D ante νεύρ. add. τὰς τῶν Gal. ibid, 
Merc. i. m. 5 ξυνταάσ. codd. 5. 6 πλέονά vs καὶ πλέονος 
Erm., 3|... οἴεται del. Wb. — 1 ἑτέρου BI' τὴν ante τῆς om. 
BI' évum. codd. 8 κατὰ om. Gal ibid. πλάνας τὲ καὶ 
Gal. ibid. 8. 9 ξυντ. codd. 9 ἀλλὰ... πυγαίου (14) om. 
ΓΙ οὖν om. MV 10 τοῖσι M V 11 δὲ et gcriv om. Ap. 

οὔτε MV δύναται Μ 12 βραχ. δὲ V 18. 14 ὠλίσϑηκε 
MV 14 εἰ γὰρ 7| q. V τοῦ ἰσχ. om. V 16 ante zsg. 
add. τε BM V, om. PI' Litt. Erm. 17 post zvy. add. πρὸς 
DI ἔξυγκ. MV, κάμπτειν Ap. 18 üvàv V, ὅσον Ap. ἢ om. 
MVAp. κωλύοι M, -z Ap. 19 ἐπιεικῶς ορϑὼς Àp. φαί- 
νηται V καὶ οὔτε... ἐκκεκλ. (20) om. I' καὶ om. Ap. 
20 πολὺ om. Ap. δὲ om. Ap. δοκέει codd. 
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σὰρξ λαπαρωτέρη εἶναι ποτὶ καὶ ψαυομένη. ἅτε τοῦ 

ἄρϑρον ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα ὠλισϑηχκότος μέρη" | κατὰ 248 

δὲ αὐτὸ τὸ πυγαῖον διαψαυομένη 5 κεφαλὴ τοῦ μηροῦ 

δοκεῖ ἐξογχεῖν μᾶλλον. τὰ μὲν σημεῖα ταῦτ᾽ ἐστίν 

ᾧ ἂν ἐς τοὔπισϑεν ἐχπεπτώκῃ Ó μηρός. 5 
58. Ὅτῳ uiv οὖν ἂν τετελεωμένῳ ἤδη ἐκπεσὼν μὴ 

ἐμπέσῃ. ὁδοιπορεῖν μὲν δύναται. ὅταν ὁ χρόνος ἐγγέ- 

νηται καὶ ἡ ὀδύνη παύσηται καὶ ἐϑισϑῇ τὸ ἄρϑρον 
ἐν τῇ σαρκὶ ἐνστρωφᾶσϑαι" ἀναγχάξεται μέντοι ἰσχυ- 

ρῶς συγκάμπτων κατὰ τοὺς βουβῶνας ὁδοιπορεῖν διὰ τὸ 

δισσὰς προφάσιας. ἅμα μὲν ὅτι πολλῷ βραχύτερον τὸ 

σκέλος γίνεται διὰ τὰ προειρημένα. καὶ τῇ μὲν πτέρνῃ 

καὶ πάνυ πολλοῦ δεῖται ψαύειν τῆς γῆς" εἰ γὰρ πει- 

ρήσαιτο ἐπὶ ὀλίγου τοῦ ποδὸς ὀχηϑῆναι μηδενὶ ἄλλῳ 

ἀντιστηριξόμενος. ἐς τοὐπίσω ἂν πέσοι ἣ γὰρ δοπὴ ι5 

πολλὴ ἂν εἴη τῶν ἰσχίων ἐς τοὐπίσω ἐπὶ πολὺ ὑπερε- 

χόντων ὑπὲρ τοῦ ποδὸς τῆς βάσιος καὶ τῆς ῥάχιος ἐς 

τὰ ἰσχία ῥδεπούσης. μόλις δὲ τῷ στήϑει τοῦ ποδὸς 
χαϑικνεῖται καὶ οὐδὲ οὕτως. qv μὴ κάμψῃ αὐτὸς ἕωυ- 

y 1 ποτὲ ἂρ. οὔτε pro ἅτε V ἅτε... προσχρῆσϑαι αὐτῷ 
(Ὁ. 206,9) om. I' 2. εἰς M ἐς τὰ om. Ap. ἐπὶ τὰ ἔτ. ὁλισϑ'. 
(μέρη om.) Ap. 8 αὐτοῦ Ap. 4 δοκέει. codd. post δοκ. add. 
τι M? (in raso 1.) V Ap. ἐξογκέειν codd. ante μᾶλλ. add. xoi 
MV post uiv add. οὖν V — ταῦτα MV Αρ. ἐστὶν om. M V Ap. 

5 ov B τὸ ὄπ. MVAp. ὁ μηρύς om. Ap. ὁ ᾧ Ap. p. 25, 
ὅτεῳ Ap. p. 30 Schoene ἂν oov M, ἂν om. ΒΑΡ. p. 30 
τετελιωμ. D, τετελειωμ. cet. ἐκπεσὸν M V ὁδοιπορέξει» 
codd. δυνανται BAp. ὁ om. ΒΑΡ. 1.8 ivy. ΒΑΡ. 
9 ἐνστροφ. BM V, ἐνστρωφ. N Erm. Pq. 10 συγκάμπτον DB, 
svxcumvor Ap., ξυγκάμπτειν MV cet. ὁδοιπορέων codd., oóo- 
πορεειν Ap. 12 sioqu. B 18 δέεται MV — 13 εἰ γὰρ πει- 
ρήσαιτο.... δεπούσης (18) post μόλις... κατὰ τὸ ἰσχίον (p. 204, 11) 
iranspos. Litt. Erm. 14 ὀλίγον V 15 τὸ ὁπ. MV 16 τ. 
icy. ἐπὶ πολὺ ἐς v. MV 19 καϑικνέεται codd. εἰ pro ἣν 
MV κάμψει V 
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^ ^ ^ ^ * - id , , ^ 

τὸν κατὰ τοὺς βουβῶνας καὶ τῷ $ríQQ σχέλει χατὰ 
^ ? , 9 , 2 M x , 3 , τὴν ἰγνύην ἐπισυγκάμψῃ. ἐπὶ δὲ τούτοις ἀναγχάζεται, 

ὥστε τῇ χειρὶ τῇ κατὰ τὸ σιναρὸν σχέλος ἐρείδεσθϑαι 
9 M E E Ur di Aa ̂  12 /, ’ 2 Ψ 
ἐς τὸ ἄνω τοῦ μηροῦ ἐφ᾽ ἑκάστῃ συμβάσει. ἀναγκάξει 

οὖν τι καὶ τοῦτο αὐτὸ ὥστε κάμπτεσθαι χατὰ τοὺς 
βουβῶνας" ἐν γὰρ τῇ μεταλλαγῇ τῶν σκχελέων ἐν τῇ 

ὁδοιπορίῃ οὐ δύναται τὸ σῶμα ὀχεῖσϑαι ἐπὶ τοῦ σι- 

ὁδοναροῦ σχέλεος. ἢν μὴ προδσκατερεί δηται τὸ σιναρὸν 

10 

15 

πρὸς τὴν γῆν ὑπὸ τῆς χειρός. ἅτε οὐχ ὑφεστεῶτος 

τοῦ ἄρϑρου ὑπὸ τῷ σώματι. ἀλλ᾽ ἐς τοὐπισϑεν ἐξεστεῶ- 

τος κατὰ τὸ ἰσχίον. ἄνευ μὲν οὖν ξύλου δύνανται ὃδοι- 

πορεῖν οἱ τοιοῦτοι. ἢν ἄλλως ἐθισϑέωσιν διὰ τοῦτο. 
ὅτι ἡ βάσις τοῦ ποδὸς κατὰ τὴν ἀρχαίην ἰϑυωρίην 

ἐστίν. ἀλλ᾽ οὐκ ἐς τὸ ἔξω ἐκκεκλιμένη" διὰ τοῦτο οὖν 
οὐδὲν δέονται τῆς ἀντικοντώσιος. ὅσοι μέντοι βούλον- 

ται ἀντὶ τῆς τοῦ μηροῦ ἐπιλαβῆς ὑπὸ τὴν μασχάλην 

τὴν κατὰ τὸ σιναρὺν σχέλος ὑποτιϑέμενοι σκίπωνα 

ἀντερείδειν, κεῖνοι εἰ μὲν μακρότερον τὸν σκίπωνα 

ὑποτιϑέοιντο, ὀρϑότεροι μὲν ὁδοιπορήσουσιν. τῷ δὲ 

ποδὶ πρὸς τὴν γῆν οὐκ ἐρείδονται" εἰ δ᾽ αὖ βούλον- 
ται ἐρείδεσϑαι τῷ ποδί, βραχύτερον μὲν τὸ ξύλον go- 

Quréov, κατὰ δὲ τοὺς βουβῶνας ἐπισυγκάμπτεσϑαι ἂν 

δέοι αὐτούς. τῶν δὲ σαρκῶν αἱ μινυϑήσιες χατὰ λό- 

γον γένονται καὶ τούτοις. ὥσπερ πρόσϑεν εἴρηται" 

2 ἐπιξυγκάμψει V ἐπειδὲ Β τούτοισιίν M?» MV 
4 ξυμβ. codd. 6 post σκελ. add. x«i B 7 ὀχέε. codd. 
8 προσκαρτερὴ δὴ τὰ B [10 ἀλλὰμ τὸ ὄπ. MV 11 μέν- 
τοι pro μὲν οὐ M V — ante ξύλ. add. τοῦ MV 11. 12 ὁδοι- 
πορέειν codd., πορέειν om. M., add. i. m. M? 12 ἐθϑισϑῶσι MV 

13 εὐϑυωρ. B 14 ἐχκεκλημένην B οὖν om. B 15 ἀν- 
ríonxócnoc V 16 τῆς om. Β 17 σκέλεος D 18 mv codd., εἰ 
Erm. 19 ὁδοιπορήσωσι M, -σουσι Υ 20 ἣν Β 21. 22 ποιητέον 
pro qoo. MV 22 émé. MV 84 τούτοισιν (v add. M?) MV 
ante πρόσϑεν add. καὶ MV 
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τοῖσι μὲν γὰρ μετέωρον ἔχουσι τὸ σκέλος xci μηδὲν 

ταλαιπωρέουσιν, τούτοισι καὶ μάλιστα μινύϑουσι" οἱ δ᾽ 

ἂν πλεῖστα χρέωνται τῇ ἐπιβάσει. τούτοισι ἥκιστα 252 

μινύϑουσι. τὸ μέντοι ὑγιὲς σκέλος οὐκ ὠφελεῖται, ἀλλὰ 

x«i ἀσχημονέστερον γίνεται. ἣν χρέωνται τῷ σιναρῷ 5 

σκέλει, ἐπὶ τὴν γῆν᾽ συνυπουργέον γὰρ ἐκείνῳ ἐξίσχιόν τὲ 

ἀπαναγκάζεται, εἶναι xci κατὰ τὴν ἰγνύην συγκάμπτειν" 

ἣν δὲ μὴ προσχρέηται ἐπὶ τὴν γῆν τῷ σιναρῷ σκέλει. 

ἀλλὰ μετέωρον ἔχων σχίπωνι ἀντερείδηται. οὕτω δὲ 

χαρτερὸν γίνεται τὸ ὑγιὲς σκέλος" ἔν ve γὰρ τῇ φύσει 10 

διαιτᾶται τά τε γυμνάσια προσχρατύνει αὐτό. φαίη 

uiv οὖν ἄν τις ἔξω ἰητρικῆς τὰ τοιαῦτα εἶναι" τί γὰρ 
δῆϑεν δεῖ περὶ τῶν ἤδη ἀνηκέστων γεγονότων ἔτι 

προσσυνιέναι; πολλοῦ δὲ δεῖ οὕτως ἔχειν᾽ τῆς γὰρ 

αὐτῆς γνώμης καὶ ταῦτα συνιέναι" οὐ γὰρ οἷόν τὲ τ 

ἀπαλλοτριωϑῆναι ἀπ’ ἀλλήλων. δεῖ μὲν γὰρ ἐς τὰ 

ἀκεστὰ μηχανᾶσϑαι. ὅπως μὴ ἀνήκεστα ἔσται, συνιέντα 

ὅπῃ ἂν μάλιστα κωλυτέα ἐς τὸ ἀνήκεστον ἐλθεῖν" δεῖ 

δὲ τὰ ἀνήχεστα συνιέναι. ὡς μὴ μάτην λυμαίνηται" 

τὰ δὲ προροήματα λαμπρὰ καὶ ἀγωνιστικὰ ἀπὸ τοῦ 20 

διαγινώσκειν. ὅπῃ ἕκαστον xci οἵως χαὶ ὁπότε τελευ- 

τήσει. ijv τε ἐς τὸ ἀκεστὸν τράπηται ἤν τε ἐς τὸ 

1 σκέλεος αὖ saepius D 2 ταλαιπωρέουσι MV μινύϑει 
MV 3 τούτοισιν (v add. M) ΜΥ 4 ὠφελέε. codd. 6 ἕυνυπ. 
Β 1 &vyz. codd. 8 τῷ σιναρῷ ἐπὶ v. y. (6x. om.) MV 
cvvvz.(6). .. ἐπὶ τ. y. bis posuit V 9 δὴ pro δὲ Erm. 
19 ἂν obv MV ἂν om. ἀρ. 12. 18 τί γάρ τι δῆϑεν Ap. 
18 γεγονός τι προξυνιεναι Ap. 14 προσξ. MV δή pro δεῖ 
Ap. 15 ξυνιέναι MV οἴονται Ap. 16 ἐς om. BM Ap. 
17 ἕχαστα Ap. μηχανάασϑαι M ὕκως M ἐστι M ξυνιέντα 
codd. 18 ὅκοι B, O0xq V κωλύση ἐς τὸν G. ΔΡ. 19 δὴ 
pro ài V Ἐπ τι MV μάτην Ap. Litt., cf. π. ἀγμῶν c. 15 
(p. 72, 6), μάλιστα codd. 20 προβλήματα Ap. 21 ywocxsur 
Àp. ὅπη αν &xsovc και. ὁπότε καὶ ὅπως Ap. ὁμοίως V 
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ἀνήκεστον. οἷσι δ᾽ ἂν ἐκ γενεῆς ἢ xal ἄλλως ἐν αὐξήσει 
ἐοῦσιν οὕτως ὀλίσϑῃ τὸ ἄρϑρον ὀπίσω καὶ μὴ ἐμπέσῃ, 

ἤν τὲ βίῃ ὀλίσϑῃ ἤν ve καὶ ὑπὸ νούσου -- πολλὰ γὰρ 
τὰ τοιαῦτα ἐξαρϑρήματα γίνεται ἐν νούσοις᾽ οἷαι δέ 

, ? e A 2 τ 2 - MN - τινές εἶσιν αἱ νοῦσοι. ἐν ἧσιν ἐξαρϑρεῖται τὰ τοιαῦτα. 
ὕστερον γεγράψεται —, ἢν ovv ἐκστὰν μὴ ἐμπέσῃ. τοῦ 

μὲν μηροῦ τὸ ὀστέον βραχὺ γίνεται. καχοῦται δὲ καὶ 

54 πᾶν τὸ Gx£Aog καὶ ἀναυξέστερον γίνεται καὶ ἀσαρχό- 

10 

30 

τερον πολλῷ διὰ τὸ μηδὲν προσχρῆσϑαι αὐτῷ" κακχοῦ- 

ται γὰρ τούτοισι χαὶ τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρϑρον᾽ τὰ 
οὐ “-“ , , M Ἁ ^a γὰρ νεῦρα ἐντεταμένα γίνεται διὰ τὰ πρόσϑεν εἴρη- 
, à ? , ' ^ ἂν ^, , ΒΩ μένα. διὲ οὐ δύνανται τὸ χατὰ τὴν ἰγνύην ἄρϑρον 

ἐχτανύειν οἷς ἂν οὕτως ἰσχίον ἐκπέσῃ. ὡς γὰρ ἐν χε- 

φαλαίῳ εἰρῆσϑαι. πάντα τὰ ἐν τῷ σώματι ὅσα ἐπὶ 
χρήσει γέγονεν, χρεωμένοισι μὲν μέτρια καὶ γυμναζο- 

μένοισιν ἐν τῇσι ταλαιπωρίησιν, ἐν ἧσιν ἕκαστα εἴϑισται, 
e M c NUUS ' M uie x , : M οὕτω μὲν ὑγιηρὰ καὶ αὔξιμα καὶ εὔγηρα γίνεται" μὴ 

χρεωμένοισι δέ. ἀλλ᾽ ἐλινύουσι νοσηρότερα γίνεται καὶ 
3 , Md pP ? PY , 3 e AJ ἀναυξέα καὶ ταχύγηρα. ἐν δὲ τούτοισιν οὐχ ἥκιστα τὰ 

ἄρϑρα τοῦτο πέπονθε x«i τὰ νεῦρα. ἢν μή τις αὐτοῖσι 

χρέηται. κακοῦνται μὲν οὖν διὰ ταύτας τὰς προφάσιας 

1 ὁκόσοισι ΜΥ γενετῆς Ap. καὶ om. ΒΑΡ. ἄλλως 
πως ἀναυξήτοις ἔτι οὖσιν ὁλ. Ap. 2 οὕτω B ὀλισϑῆ bis 
BMV ὀπίσω om. Ap. 3 vócov V 4 τὰ om. B  vo$- 
σοισιν MV 5 Tot (σι S8.) M ἐξαρϑρέεται codd. 7 καὶ 
om. MV S ἀναξέτερον V 9 προσχρίεσϑαι B, προχρίεσθϑαι 
M, zoogo£s. V 19 διὸ... ἔκταν. om. M, add. i. m. M* 
13 οἵσιν (v add. M?) MV ὡς γὰρ... δυσίν. (p. 207, 7) om. 
n 14 εἰρέεσϑαι MV ὁκόσα MV 15 γέγονε V χρέομ. 
MV 15.16 γυμναζξομένοισι(ν add. m. 2) M 16 ταλαιπωρίησι 
... 10. BM, ν add. M? 17 αὔξημα B 18 gosou. MV 
ἐλλινύ. V »νοσηλότ. B 19 τούτοισι BM, v add. M* 20 πέ- 
zovüsv M τὰ ante νεῦρα om. BMVH', praebent cet. codd. 

αὐτοῖς B 21 κακοῦται MV — uiv om. MV 
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μᾶλλόν τι ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισϑήματος ἢ £v τοῖς 

ἄλλοις" ὅλον γὰρ τὸ σχέἕλος ἀναυξὲς γίνεται καὶ τῇ 

ἀπὸ τῶν ὀστέων φύσει καὶ τῇ ἀπὸ τῶν σαρκῶν. οἱ 

οὖν τοιοῦτοι ὁπόταν ἀνδρωϑῶσι. μετέωρον καὶ συγκχε- 
, ' £ ?r 9 ^N 5i - c , 3 , 

καμμένον τὸ σκέλος ἴσχουσιν. ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου ὀχέον- s 
N - , 3 ΄ e ' Ry " 

ται καὶ τῷ ξύλῳ ἀντιστηριζόμενονι οἱ μὲν ἑνί, οἱ δὲ 

δυσίν. 

59. Οἷσι δ᾽ ἂν ἐς τοὔμπροσϑεν ἡ κεφαλὴ τοῦ μη- 

Qoo ἐχπέσῃ — ὀλιγάκις δὲ τοῦτο γίνεται ---. οὗτοι 
9 , ^ ' , UP , , 

ἐχτανύειν μὲν τὸ σκέλος δύνανται τελέως. συγχάμπτειν 10 

δὲ ἥκιστα οὗτοι δύνανται τὰ κατὰ τὸν βουβῶνα" zxo- 
, * LES ᾿ ἂν E] E 3 / 

νέουσι δὲ x«i ἣν κατὰ τὴν ἰγνύην ἀναγκάξωνται 6vy- 

κάμπτειν. μῆκος δὲ τοῦ σχέλεος παραπλήσιον φαίνεται, 

x«i κατὰ | μὲν τὴν πτέρνην x«i πάνυ. ἄκρος δὲ ὁ ποὺς 556 

ἧσσόν τι προκύπτειν ἐϑέλει ἐς τοὔμπροσϑεν. ὅλον Obs 
^ , μὴ δὴ ? , M iJ , M M 

τὸ σκέλος ἔχει τὴν ἰϑυωρίην τὴν κατὰ φύσιν xci οὔτε 

τῇ οὔτε τῇ ῥέπει. ὀδυνῶνται δὲ αὐτίκα οὗτοι μάλιστα 

καὶ οὖρον ἴσχεται τὸ πρῶτον τούτοισι μᾶλλόν τι ἢ 

τοῖσι ἄλλοισι ἐξαρϑρήμασιν" ἔγκειται γὰρ ἡ κεφαλὴ 

τοῦ μηροῦ ἐγγυτάτω τούτοισι τῶν τόνων τῶν ἐπικαί- so 

1. 2 τοῖσιν ἄλλοισιν (v add. M?) MV 4 óx. codd. 
4. 5 ξυγχεχλιμένον MV 5 ἴσχουσι M τ δυσί M 8 περὶ 
τῆς εἰς τὸ ἔμπροσϑεν ἐξαρϑρήσεως τῆς τοῦ μηροῦ κεφαλῆς tit. B, 
οἷς εἰς τὸ ἔμπρ. κεφαλὴ μηροῦ ἐχπέσηι. in marg. sup. M, περὶ 
τῆς τοῦ μηροῦ κεφαλῆς ἐξαρϑρήσεως εἰς τὸ ἔμπρ. μέρος tit. I. 

7 om. MVAp. τοῦ om. MV Ap. 9 ὀλίγοισι MV ολήγα 
δὲ ταυταὰ Ap. 10 o? ante δύν. add. Ap. πελδίως M ἕξυγκ. 
codd., altero loco συγκ. HK 11 τὸ pro τὰ Ap., articulum 
del. Erm. 11. 12 dzovéovew Ap. 18 μῆκος... πάνυ (14) 
Qf. I" ve Ap. 14 καὶ ante κατὰ om. MV Ap. πτέρναν B 

15 v; om. ἂρ.  zogoxózr. I' ἐϑελήσει V, ϑέλει Ap. ὕλον 
. ῥέπει. (17) om. T 16 i9. κατὰ τὴν MV 17 δεαυτικα 

B!, mut. in δὲ τὸ «vr. B?, τὸ ante αὐτίκα add. I' τω αὐτίκα 
&uv&L ovvo Ap. 18 τούτοισι l1, τούτοις Ap., om. BMV 
19 τοῖσιν V ἄλλοισιν M?V ἐξαρϑρήμασι M ἐνκειτεὲ B, 
ἐγκέε. MV 20 ἐγγυτάτωι M 
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ρῶν. x«i κατὰ μὲν τὸν βουβῶνα ἐξογκέον τὲ καὶ κατα- 

τεταμένον τὸ χωρίον φαίνεται, κατὰ δὲ τὸ πυγαῖον 

στολιδωδέστερον καὶ ἀσαρκότερον. ταῦτα μὲν οὖν ἐστι 
σημεῖα τὰ εἰρημένα. ὧν ἂν οὕτως ἐχπεπτώκχῃ ὁ μηρός. 

5 . 60. Ὁπόύσοισι μὲν οὖν ἂν ἤδη ἠνδρωμένοισι τοῦτο 
τὸ ἄρϑρον ἐχπεσὸν μὴ ἐμπέσῃ, οὗτοι. ὅταν αὐτοῖσιν 
ἡ ὀδύνη παύσηται καὶ τὸ ἄρϑρον ἐθϑισϑῇ ἐν τῷ yo- 
ρίῳ τούτῳ στρωφᾶσϑαι. ἵνα ἐξέπεσεν. οὗτοι δύνανται 

σχεδὺν ὀρϑοὶ ὁδοιπορεῖν ἄνευ ξύλου, καὶ πάνυ μέντοι 

10 εὐϑέες ἐπί ys τὸ σιναρὸν ἅτε οὔτε κατὰ τὸν βουβῶνα 

εὔκαμποι ἐόντες οὔτε χατὰ τὴν ἰγνύην. διὰ οὖν τοῦ 

βουβῶνος τὴν ἀκαμπίην εὐθυτέρῳ ὅλῳ τῷ σκέλει ἐν 

τῇ ὁδοιπορίῃ χρέωνται ἢ ὅτε ὑγίαινον. xci σύρουσι 

δὲ ἐνίοτε πρὸς τὴν γῆν τὸν πόδα. ἅτε οὐ ῥηιδίως 

15 συγχάμπτοντες τὰ ἄνω ἄρϑρα καὶ ἅτε παντὶ βαίνοντες 

τῷ ποδί: οὐδὲν γὰρ ἧσσον τῇ πτέρνῃ οὗτοι βαίνουσιν 

ἢ τῷ ἔμπροσθεν" si δέ γε ἠδύναντο μέγα προβαίνειν, 

258 xüv πάνυ πτερνοβόται ἦσαν" καὶ | γὰρ οἱ ὑγιαίνοντες 

ὅσῳ ἂν μέζον προβαίνοντες ὁδοιπορέωσι. τοσούτῳ 

— 1 καὶ κατὰ.... μηρός. (4) om. Τ' post ézix. add. περὶ ὧν 
οἶδας Àp. μὲν om. B ἐξογκέονται codd., corr. Litt. τὲ 
om. Ap. 3 ad croA. i. m. ρὕσοτερον B (Galeni interpretatio 
vocis στολ) ἀσαρκό(ω B)rerov BM, ἀσαρκωδέστερον Ap. 
uiv o. &. om. Ap. 4 σημήϊά ἐστι MV, τὰ sig. onu. ἐστι. ἔστη. 

ὡς pro ὧν V, ᾧ Ap.  óvroc Β ἐκπεπτώκει V ὁ umoós 
om. Ap. 5 óx. codd. οἷσι δ᾽ àv ἤδη ΓΙ  0coig Ap. ἂν 
om. Ap. 6 ἐνπ. Il' ὅταν ΓΑΡ., óx. cet. αὐτοῖσι M, v 
add. M* 7 ἐθισϑείη MV 8 τούτῳ om. MVAp. στροφ. 
VI, στρέφεσϑαι Ap. οὗτοι del Erm. 9 σχεδόν τι Ap. 
yo. καὶ εὐθύς i.m. M, εὐθὺς pro ὀρϑοὶ V ὁδοιπορέειν codd. 

xol πάνυ... ὑγίαινον (13) om. I 10 ys Rhd., δὲ codd. 
oó V 11 iyróqv: διὰ οὖν Litt. Erm. Pq. γοῦν M, γ᾽ οὖν 

Vi 19 ἀκαμπὴην B 13 χρέονται M V 15 ξυγκ. M 
16 οὐδὲν... ἔμπροσϑεν (17) om. ΤΠ οὐϑὲν codd., οὐδὲν Latt. 
Erm. Pq. βαίνουσι B 17 τὸ pro τῷ V — ys om. E 
19 ὁδοιπορέουσι BI'  rocovro I' 
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u&AAov πτερνοβάται εἰσὶ τιϑέντες τὸν πόδα, αἴροντες δὲ 

τὸν ἐναντίον. ὁπόσοισι δὲ δὴ οὕτως ἐχπέπτωκχεν. καὶ 

ἔτι μᾶλλον τῇ πτέρνῃ προδσεγχρίμπτουσιν ἢ τῷ ἔμ. 

προσϑεν᾽ τὸ γὰρ ἔμπροσϑεν τοῦ ποδός. ὅταν ἐκτετα-. 
, 5. * LA , 3 ς , ΄ 2 Y 

μένον ἢ τὸ ἄλλο Gx£éAog, ovy ὁμοίως δύναται ἐς τὸ 

πρόσω καμπύλλεσθϑαι. ὥσπερ ὅταν συγχεκαμμένον ἢ 

τὸ σχέλος" οὔτε αὖ σιμοῦσϑαι δύναται ὃ ποὺς συγχε- 

χλιμένου τοῦ σχέλεος. ὡς ὅταν ἐχτεταμένον ἢ τὸ Ox&£- 
Aog. ὑγιαίνουσά τε οὖν ἡ φύσις οὕτω πέφυκεν, ὥσπερ 

-" XA AC rs j τ 5 D ner) er εἴρηται ὅταν δὲ ἐχπεσὸν μὴ ἐμπέσῃ τὸ ἄρϑρον., οὕτως 

ὁδοιπορέουσι. ὡς εἴρηται. διὰ τὰς προφάσιας ταύτας 

τὰς εἰρημένας" ἀσαρχότερον μέντοι τὸ σχέλος τοῦ 

ἑτέρου γίνεται. κατά vs τὸ πυγαῖον καὶ κατὰ τὴν γα- 

στροχνημίην καὶ κατὰ τὴν ὄὕπισϑεν ἴξιν. οἷσι Ó' ἂν 

νηπίοις ἔτι ἐοῦσιν τὸ ἄρϑρον οὕτως ὀλισϑάνον μὴ éu- 

πέσῃ ἢ καὶ ἐκ γενεῆς οὕτω γένηται, καὶ τούτοισι τὸ 

τοῦ μηροῦ ὀστέον μᾶλλόν τι μινύϑει ἢ τὰ τῆς κνήμης 

καὶ τὰ τοῦ ποδός" ἥκιστα μὴν ἐν τούτῳ τῷ τρύπῳ 
M 2 , τ Y M , , 

τοῦ ὀλισϑήματος ὁ μηρὸς μειοῦται. μινύϑουσι μέντοι 

αἵ δάρχες πάντῃ. μάλιστα δὲ κατὰ τὴν ὕπισϑεν ἴξιν. : 

ὥσπερ ἤδη καὶ πρόσϑεν εἴρηται. ὅσοι μὲν οὖν ἂν 
τιϑηνηϑέωσιν ὀρϑῶς. οὗτοι μὲν δύνανται προσχρῆσθαι 

2 ταναντιὰα Τ' οἷσι I, ὁκόσ. cet. ἐκπέπτωκε V ὃ προσ- 
εγχρίπτουσιν (v add. M?) MV 3-0 BMI' 4 vo? om. M!, 
yo. ἔμπροσϑεν τοῦ i. m. M? 4 ποδὸς | ἢ τὸ ἄλλο (ὅταν ἐκτ. 
om.) I' 5 i MV δύνανται ΒΓ 6 καμπύλεσϑαι BI' 
ὡς Γ $vy.. MV £p MV 7 oov MV μισοῦσϑαι MV 

*. 8 &vyx. MV, ξυγκεκαμμένου Par. M (NH ex em.) Litt. 
Erm. P4. οὔτε. ... ποδός (18) om. Τ' 8 ἢ scripsi, ἔη 
codd. 10 ἐνπ. B 11 ὁδοιπορέουσιν M V 14 ὄπισϑεν 
om. B 18 νηπίοισι M, -» V ἐοῦσι M V 16 7 om. 
B 11 μινύϑουσι... ἐκπεπτώκῃ (p. 910, 13) om. Γ 
20 πάντι B 231 ὁχύόσοισι B 22 τιϑηνηϑῶσιν codd. 
προσχρέε. codd. 

HiPPOcRATES Il. 14 

e 

10 
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τῷ σχέλει αὐξανόμενοι. βραχυτέρῳ μέν τινι τοῦ ἕτέ 4 i ? 9 X ui Dy Qov 

, rer x , , , , M ES €T ' 

ἐόντι. ὅμως δὲ ἐρειδόμενοι ξύλῳ ἐπὶ ταῦτα. ἡ TO σι- 

ναρὸν 6x£Aog' οὐ γὰρ κάρτα δύνανται ἄνευ τῆς πτέρ- 

vae τῷ στήϑει τοῦ ποδὸς χρῆσϑαι ἐπικαϑιέντες, ὥσπερ] 

260 ἐν ἑτέροισι χωλεύμασιν ἔνιοι δύνανται" αἴτιον δὲ τοῦ 

6 

10 

15 

20 

μὴ δύνασϑαι τὸ ὀλίγῳ πρόσϑεν εἰρημένον" διὰ οὖν 
τοῦτο προσδέονται ξύλου. ὅσοι δὲ ἂν καταμεληϑέωσι 
x«i μηδὲν χρέωνται ἐπὶ τὴν γῆν τῷ σκέλει. ἀλλὰ με- 

τέωρον ἔχωσι. τούτοισι μινύϑει μὲν τὰ ὀστέα ἐς αὔξη- 

σιν μᾶλλον ἢ τοῖσι χρεωμένοισι" μινύϑουσι δὲ ἀΐ σάρ- 

κες πολὺ μᾶλλον ἢ τοῖσι χρεωμένοισι" κατὰ δὲ τὰ 

ἄρϑρα ἐς τὸ ἰϑὺ πηροῦται τὸ σκέλος τούτοισι μᾶλλόν 

τι ἢ οἷσιν ἂν ἄλλως ἐκπεπτώκῃ. 

61. Ὡς μὲν οὖν ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσϑαι. τὰ ἄρϑρα 
τὰ ἐχπίπτοντα x«i τὰ ὀλισϑάνοντα ἀνίσως αὐτὰ ἕωυ- 

τοῖσιν ἐκπίπτει καὶ ὀλισϑάνει. ἄλλοτε μὲν πολὺ πλέον, 

ἄλλοτε δὲ ἔλασσον" καὶ οἷσι μὲν ἂν πλέον ὀλίσϑῃ ἢ 
ἐχπέσῃ. χαλεπώτερα ἐμβάλλειν τὸ ἐπίπαν ἐστί. καὶ ἣν 

μὴ ἐμβιβασϑῇ. μέξους καὶ ἐπιδηλοτέρας τὰς πηρώσιας 

καὶ χακώσιας ἴσχει τὰ τοιαῦτα καὶ ὀστέων καὶ σαρκῶν 

234 V 4 «oss. codd. 5 χωλεύμασι B 6 ro. M 
? ὁκόσοισι B δ᾽ MV καταμεληϑῶσι MV 8 χρέονται M 

σκελεε B. 9 ἔχουσι MV — 10 χρεομ. MV μινύϑουσι. ... 
josou. om. V 11 χρεομ. M 12 εἰϑὺ B, só99 MV, i9 
Erm. ex Parr. MN voor. τὸ ox. MV 13 oic. BM, »ν add. 
M? ἐκπεπτώκει V 14 εἰρέε. MV 15 τὰ ante ἐχκπίπτε. 
om. BT'Ap., add. B? 1. m. ὀλισϑαίνοντα δισσῶς Ap. 
15. 16 ἑωυτοῖσι BM, ἐωυτησιν I', ἐν αὐτοις Ap. 16 ὀλ. καὶ 
ἐχπ. V τε καὶ Ap. ἀλλ ὅτε μὲν V πλείονα ΜΥ͂ 17 ἀλ- 
λοτε δὲ ... πλέον om. V ὁτὲ... ὅτὲ, Ap. δὲ ss. I' alia (9) m. 

ante ἐλ. add. πολὺ M Ap. ἐλάσσονα M. καὶ οἷσι... πέπον- 
$9sv (p. 211,18) om. I" οἷσιν Β ἂν om. Ap. πλεῖον MV Ap. 

ante πλέον add. πολὺ MV ἢ éxm. ἢ 04. Ap. 18 χαλε- 
πώτερον B ἐνβιβάξειν pro ἐμβάλλ. Ap. 19 ἐκβιβ. B 
πειρώσ. M, mÀnooc. Ap. 20 «cl ante xox. om. Ap. 
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καὶ σχημάτων" ὅταν δὲ μεῖον ἐχπέσῃ καὶ ὀλέσϑη, δήϊον 
N 2 , Ν - - CHE " ^ Χ μὲν ἐμβάλλειν τὰ τοιαῦτα τῶν ἑτέρων γίνεται ἣν δὲ 

usíovg x«i ἀσι- χαταπορηϑῇ ἢ καὶ ἀμεληϑῇ ἐμπεσεῖν. | 
, δ / , μι er 247 νέστεραι αἷ πηρώσιες γίνονται τούτοισιν ἢ οἷσιν ὀλίγῳ 

, 2» δ M 5 PA 2 1 [ 
πρόσϑεν εἴρηται. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἄρϑρα καὶ πάνυ 5 

AJ , Hi Χ ς ^ N - c N ἊΝ L4 ' 

πολὺ διαφέρει ἐς τὸ ὁτὲ μὲν μεῖον, ὁτὲ δὲ μέζον τὸ 

ὀλίσϑημα ποιεῖσθαι" μηροῦ δὲ καὶ βραχίονος χεφαλαὶ | 

παραπλησιώτατα ὀλισϑάνουσιν αὐτὴ ἑωυτῇ ἑἕκατέρη᾽" 202 
ἅτε γὰρ στρογγύλαι μὲν αἱ κεφαλαὶ ἐοῦσαι ἁπλῆν τὴν 

, M N 2! , v [4 στρογγύλωσιν καὶ φαλαχρὴν ἔχουσι. κυκλοτερέες δὲ αἱ τὸ 

κοιλίαν ἐοῦσαι αἱ δεχόμεναι τὰς χεφαλάς. ἁρμόξουσι 

[δὲ] τῇσι κεφαλῇσι" διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν αὐτῇσι τὸ 

ἥμισυ ἐχστῆναι τοῦ ἄρϑοου" ὀλισϑάνοι γὰρ ἂν διὰ τὴν 

περιφερείην ἢ ἐς τὸ ἔξω ἢ ἐς τὸ ἔσω. περὶ οὗ οὖν 
n [5] ὁ λόγος. ἐκπίπτουσιν τελέως ἤδη. ἐπεὶ ἄλλως γε οὐχ 

ἐχπίπτουσι" ὅμως δὲ καὶ ταῦτα Or? μὲν πλέον ἀπο- 
πηδᾷ ἀπὸ τῆς φύσιος. Órà δὲ ἔλασσον" μᾶλλον δέ τι 

μηρὸς τοῦτο βραχίονος πέπονϑεν. 
02. ᾿Επεὶ ἔνια καὶ τῶν ἐκ γενεῆς γενομένων ὀλισϑη- 

μάτων, ἣν | σμικρὸν ὀλίσϑῃ. οἷά τε ἐς τὴν φύσιν ἄγε. 204 

1 ὀλισϑῆ BM, ut solent plurimi codd. ῥήϊον scripsi cf. 
Mog. c. 42, ῥηίδιον codd. 2 γένηται B, γίνηται M 3 1j 
om. V, καὶ om. M 4 πορώσ. M, πωρώσηες V τοὐτοισι(ν") 
M oie, M 6 0v6... 0v ἡ, useifovr MV — ' moiés. codd. 

7. 8 ὅτι μηροῦ καὶ βραχίονος κεφαλὴ παραπλησίως ὀλισϑαίνει 
tit ἴῃ m. sup. Μ 8 .παραπλησιώταται BAp. ὀλισϑάνουσι B 

9 αἱ κεφ. del. Erm. ἐοῦσαι αἱ x. V 10 κυκλοτερὲς B, 
wvxAcotsQfsg V 11 οὖσαι B. ἁρμόξουσαι BM V, -σι H Litt. 
12 δὲ exclusi, δὴ pro δὲ Erm. ἔστι B αὐὖταις (-oic Sch.) Ap. 
τὸ ante ju. inseruit M? 18 ὀλισϑαίνει M, -ϑαίνη V 14 περι- 
φερα B εἴσω M ἢ ἐς τὸ ἔσω ἢ ἐς τὸ ἔξω V 16 post λόγος 
add. ἐστν MV Ap. ἐκπίπτουσι ΜΥ τελείως Β ἤδη om. 
Ap. 16 ἐκπίπτουσιν MV ὁμοίως Ap. ὅτε... ὅτε V 
πλέον scripsi, πλεῖον BM V, πλείω vulg. iv φύσεως B, -ηος 
V δ᾽ ἔτι Ap. 18 τοῦ pro τοῦτο Β 19 ἐπὶ καὶ ἔνια τῶν T 
ἔνια ante jv V 20 ἡ ante ἣν add. B, ἡ ἡ D' cy. Γ΄ μι. rel. 

145 
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σϑαι xci μάλιστα τὰ παρὰ TOU ποδὸς ἄρϑρα, ὁπόσοι 

ἐχ γενεῆς κυλλοὶ γίνονται. τὰ πλεῖστα τούτων ἰήσιμά 

ἐστιν, ἣν μὴ πάνυ μεγάλη ἡ ἔκκλισις T ἢ καὶ προ- 
αυξέων γεγονότων ἤδη τῶν παιδίων συμβῇ. ἄριστον 

μὲν οὖν ὡς τάχιστα ἰητρεύειν τὰ τοιαῦτα, πρὶν πάνυ 

μεγάλην τὴν ἔνδειαν τῶν ὀστέων τῶν ἐν τῷ ποδὶ γε- 

νέσϑαι, πρίν τὲ πάνυ μεγάλην τὴν ἔνδειαν τῶν σαρχῶν 

ec 

τῶν κατὰ viv κνήμην εἶναι. τρόπος uiv οὖν κυλλώ- 

σιος οὐχ tig, ἀλλὰ πλείονες, τὰ πλεῖστα μὴν οὐκ 

10 ἐξηρϑρηχότα παντάπασιν. ἀλλὰ διὰ ἔϑος σχήματος ἔν 

τινι ἀπολήψει τοῦ ποδὸς χεκυλλωμένα. προσέχειν δὲ 

ἐν τῇ ἰητρείῃ τοισίδε χρή ἀπωϑεῖν μὲν x«i κατορ- 

ϑοῦν τὸ τῆς χνήμης τὸ χατὰ τὸ σφυρὸν ὀστέον τὸ 

ἔξωϑεν ἐς τὸ ἔσω μέρος. ἀντωθεῖν δὲ ἐς τὸ ἔξω μέ- 

15 ρος τὸ τῆς πτέρνης τὸ ἔσωϑεν τὸ κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἴξυν, 

ὅπως ἀλλήλοις ἀπαντήσῃ τὰ ὀστέα τὰ ἐξίσχοντα κατὰ 

μέσον τε xci πλάγιον τὸν πόδα τοὺς δ᾽ αὖ δακτύ- 
φθθλους ἀϑρόους σὺν τῷ μεγάλῳ δαχτύλῳ ἐς τὸ ἔσω 

μέρος ἐγκλίνειν καὶ περιαναγκάξειν οὕτως" ἐπιδεῖν δὲ 

1 μάλ. παρὰ τὰ MV παρα τὰ του π.Β τὰ ante ἄρϑρα 
iterat BI' ἄρϑρα. Ὁκόσοι vulgo, óz. E οἷσι I' 1. 2 ὅσοι 
κυλλοὶ ἐκ γενεῆς γίνονται tit. M 2 καλοὶ V X post πλεῖστα 
add. γὰρ ΒΓ ὃ ἢ pro ἣν B ui om. B!, add. i. m. B* 

;j om. BI', ey M, £n V 3.4 προσαυξ. MV ἤδη yey. 
DLl' τῶν om. MVI'  évuüj MV, συμβαίνει I' ἄριστον 
δέον (8) om. D 8. 9 καλλν 9 μέντοι pro μὴν 
Erm. 10 0v MV 11 χκεκυκλωμένα V 12 ἐν om. MV 

ἰητρίη I' τοῖσιδε BM, τοῖσίδε V, τοῖσι δ I' ἀἀπω- 
ϑέειν codd. 18 τὸ ante τῆς xv. om. MV 14 εἰς B εἴσω 
BMV, ἔσω I' &vco9éswv codd. 1 τὸ ante τῆς zr. om. MV 

περονὴς 1" ἐς τὸ ἔσωϑεν μέρος τὸ κατ᾽ αὐτὴν τ. ἴ. ΒΤ, 
τὸ εἴσωϑεν ἐς τὸ κατὰ τ. ἴ. (ἴξιν V) ΜΥ 16 ὠϑέειν δὲ ἐς τὸ 
ἔσω (εἴσω MV) μέρος pro óz. ἀλλ. ἀπ. BMVHN, ὕκως ἀλλ. ἀπ. 
rec. Ald. Gal. Litt. Erm. Pq. ὕπως .... οὕτως (19) om. I' 
17 δὲ pro ze M 18 ἀρϑο. B ξὺν MV εἴσω codd. 
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χηρωτῇ ἐρρητινωμένῃ εὖ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀϑονίοισι 

μαλϑακοῖσι μὴ ὀλίγοισι μηδὲ ἄγαν πιέξοντα᾽ οὕτω δὲ 
N, Ν » - 2 τ e ^ τὰς περιαγωγὰς ποιεῖσθαι τῆς ἐπιδέσιος. ὥσπερ καὶ 

τῆσι χερσὶν wj κατόρϑωσις ἣν τοῦ ποδός. ὕπως ὃ ποὺς 

ὀλίγῳ μᾶλλον ἐς τὸ βλαισὸν ῥέπων φαίνηται. ἴχνος 

δέ τι χρὴ ποιεῖσϑαι ἢ δέρματος μὴ ἄγαν σχληροῦ ἢ 

μολυβδίου. προσεπιδεῖν δὲ μὴ πρὸς τὸν χρῶτα τι- 

ϑέντα. ἀλλ᾽ ὅταν ἤδη τοῖσι ὑστάτοισιν ὀθονίοισι μέλ- 

Ame ἐπιδεῖν. ὅταν δὲ ἤδη ἐπιδεδεμένος 1). ἑνὸς τῶν 

ὀϑονίων χρή. οἷσιν ἐπιδεῖται. τὴν ἀρχὴν προσράψαι, 

πρὸς τὰ κάτω τοῦ ποδὸς ἐπιδέσματα χατὰ τὴν ἴξιν 

τοῦ σμικροῦ δαχτύλου ἔπειτα ἐς τὸ ἄνω τείναντα, 

ὅπως ἂν δοχῇ μετρίως ἔχειν, περιβάλλειν ἄνωϑεν τῆς 

γαστροκνημίης." Oc μόνιμον 1| χατατεταμένον οὕτως 
€ - * , [v4 , SN 2 M , 

ἁπλῷ δὲ λόγῳ, ὥσπερ χηροπλαστέοντα χρὴ ἐς τὴν φύ- 
M , x ' ^N 9, , M ^ σιν τὴν δικαίην ἄγειν καὶ τὰ ἐκκεκλιμένα x«i τὰ συν- 

τεταμένα παρὰ τὴν φύσιν καὶ τῇσι χερσὶν οὕτω διορ- 

ϑοῦντα x«i τῇ ἐπιδέσει ὡσαύτως. προσάγειν δὲ οὐ 

βιαίως. ἀλλὰ παρηγοριχῶς" προσράπτειν δὲ τὰ ὀϑό- 

vix, ὕπως ἂν συμφέρῃ τὰς ἀναλήψιας ποιεῖσϑαι" 
22 ' 2 ^ - , - 2. /, 

ἄλλα γὰρ ἄλλης τῶν χωλωμάτων δεῖται ἀναλήψιος. 

1 θέρητιν. BI' 2μὴ δὲ V utsaepe οὕτως BI' 8 moie. 
codd. óc l' 475 B, MV pro zv 0x. MV 5 βλεσον BI, 
βλεσσὸν MV, βλαισὸν N Litt. Erm. Pq. ῥέπον M, βλέπων V 

φαίνεται M 6 zoiés. codd. 1 uolo. VI, μολύβδινον 
Litt. 8 τοῖσιν V. roici(v?) M: ὑστάτοισι BM (-v add. M?) 
τοῖσι ὕστασιν τοῖσι ὀϑονίοισιν T 9 ἐπιδέειν codd., -δεῖν D 

δ᾽ MV ἤδη οι. ΓΤ £m MV, ἣ I' post ἑνὸς add. τινος 
Dr 10 oici(v?) M, οἷσι δ᾽ V ἐπιδέε. codd. προσάψαι B 
11 post i&wv add. τοῦ ποδὸς B 19 μικροῦ MV τείνοντα 
MV 13 0x. MVI' ἣν pro à» MVI' δοκέει BI, -ἔη MV 
περὶβαλεῖν ἄνω I' 14 γαστροχνήμης BI' 1 ἁπλῷ... παρη- 
γορικῶς (19) om. T 17 οὕτως B 20 ὕκωσα B, óxocc 
ἂν D, óx. cet. | £vug. MV ποιέε. codd. 21 δέεται codd. 

ἊΝ σι 
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ὑποδημάτιον δὲ ποιεῖν μολύβδινον. ἔξωϑεν τῆς ἐπιδέ- 
268 Gtog ἐπιδεδεμένον, οἷον αἱ Χῖαι óvO9uov ἔχον" ἀλλ᾽ 

οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ. ἤν τις ὀρθῶς μὲν τῇσι χερσὶ διορϑώσῃ. 

ὀρϑῶς δὲ τοῖσιν ὀθονίοισιν ἐπιδέῃ. ὀρϑῶς δὲ καὶ τὰς 
σι ἀναλήψιας ποιῆται. ἡ μὲν οὖν ἴησις αὕτη καὶ οὔτε το- 
μῆς οὔτε χαύσιος οὐδὲν δεῖ οὔτε ἄλλης ποικιλίης" 

ϑᾶσσον γὰρ ἐνακούει τὰ τοιαῦτα τῆς ἰητρείης ἢ ὡς ἂν 

τις οἴοιτο. προσνιχᾶν μέντοι χρὴ τῷ χρόνῳ, ἕως ἂν 

αὐξηϑῇ τὸ σῶμα iv τοῖσι δικαίοισι σχήμασιν. ὅταν 

10 δὲ ἐς ὑποδήματος λόγον ἴῃ. ἀρβύλαι ἐπιτηδειόταται αἱ 

πηλοπάτιδες καλεόμεναι" τοῦτο γὰρ ὑποδημάτων ἥκιστα 

χρατεῖται ὑπὸ τοῦ ποδός. ἀλλὰ κρατεῖ μᾶλλον. ἐπι- 

τήδειος δὲ καὶ ὃ Κρητικὸς τρόπος τῶν ὑποδημάτων. 

63. Οἷσι δ᾽ ἂν κνήμης ὀστέα ἐξαρϑρήσαντα καὶ 

210 ἕλκος ποιήσαντα τελέως ἐξίσχῃ κατὰ τὰ παρὰ τὸν 
16 πόδα ἄρϑρα. εἴτε ἔσω ῥέψαντα εἴτε μέντοι καὶ ἔξω. 

τὰ τοιαῦτα οὐ χρὴ ἐμβάλλειν, ἀλλὰ ἐᾶν τὸν βουλό- 

1 ὑποδημάτιον κυλλοῖς sub infima columna add. M ποιέειν, 
πέεται I' μολίβδ. VI, μολύνϑ. ΝΜ 2 χειαὶ MV post Xioi add. 
κρηπῖδες Gal. comm. 678 Frob. Litt. Erm. Pq., om. codd. et Γ cf. 
Praef. ^ post ῥυϑμ. add. τῆσι χερσὶν codd., om. vulg. Gal. Litt. 
Erm. Pq. ἔχον B(M in raso loco)V, εἶχον DLGal AV 
δεῖ (3) om. M', add. i. mJ. M? 2. 8 ἀλλ᾽ οὐδὲν.. - σχήμασιν. (9) 
om. l' 4 τοῖσι BM (v M?) ó$oviowiwv?) M ἐπιδέοι Β καὶ 
om. MV 5 ποιοῖτο codd., coniunctivum restituit Erm. εἶ 
prog B 6 οὐϑὲν codd., οὐδὲν vulg. Litt. Erm. Pq. οὔτ᾽ M 
σχήμασι(ν") Μ 10 εἴη codd. m Litt. (ἤξει Gal. comm. 679), 
(&v»ig Wb. ἀρβυλλαι ΤῈ ἀρβύλη εἶδος ὑποδήματος i. m. M 
11 πηλοβατ D' 12 ὑπὸ τοῦ... μᾶλλον om. I' κρατέει, codd. 

13 χκριτικὸς MV 14 AB περὶ εξαρϑρησεων οστεῶν Ἀνημῆς 
ἕλκος ποιησάμενον tit. i. t. B et ἐξαρϑρημα ἐστιν ὀστου κειμένου 
κατὰ φύσιν ἐκ κοιλοτητος βαϑείας ἔχβασις εἰς τον τόπον τὸν 
παρὰ φύσιν in m. inf. B2, περι τῶν γυμνουμενων οστῶν μετ᾽ ἐξαρ- 

ϑρηματος. tit. I' oic r bis 683 et 686, óx0c. cet. 1 ἐξισχξι 
κατὰ om. I' τὰ om. V 16 εἴσω BMV, ἔσω Γ 

17 μὴ pro οὐ χρὴ MV ἀλλὰ... ἐμβ. om. M, add. i. m. ead. 
m. ἀλλὰ... κτείνων ἐστί (p. 215,5) om. I. ἀλλ᾽ MV 
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utvov τῶν ἰητρῶν ἐμβάλλειν. σαφέως γὰρ εἰδέναι χρὴ 
(3 

ὅτι ἀποθανεῖται ᾧ ἂν ἐμβληϑέντα ἐμμείνῃ. καὶ y ξωὴ 

δὲ ὀλιγήμερος τούτοισι γίνεται" ὀλίγοι γὰρ αὐτῶν 

ἑπτὰ ἡμέρας ἂν ὑπερβάλλοιεν" σπασμὸς γὰρ ὃ χτείνων 
ἐστί. ἀτὰρ καὶ γαγγραινοῦσϑαι ἱκνεῖται τὴν κνήμην 5 
χαὶ τὸν πόδα. ταῦτα βεβαίως εἰδέναι χρὴ οὕτως ἐσό- 

μενα καὶ οὐκ ἄν μοι δοκεῖ οὐδὲ ἐλλέβορος ὠφελῆσαι, 
αὐϑήμερόν vs δοϑεὶς καὶ αὖτις πινόμενος" ἄγχιστα δέ, 

εἴπερ τι. τοιοῦτο" οὐ μέντοι γε οὐδὲ τοῦτο δοκέω. ἣν 

δὲ μὴ ἐμβληϑῇ μηδὲ ἀπ’ ἀρχῆς μηδεὶς πειρηϑῇ ἐμ- τὸ 

βάλλειν, περιγίνονται οἱ πλεῖστοι αὐτῶν. χρὴ δὲ ἡο- 
μόσϑαι μὲν τὴν χνήμην καὶ τὸν πόδα οὕτως. ὡς αὐτὸς 

ἐϑέλει. μοῦνον Ó$ μὴ ἀπαιωρεύμενα μηδὲ κινεύμενα 
ἔστω. ἰητρεύειν δὲ πισσηρῇ καὶ σπλήνεσιν οἰνηροῖσιν. 

ὀλίγοισι. μὴ ἄγαν ψυχροῖσιν᾽ ψῦχος γὰρ ἐν τοῖσι 15 

τοιούτοισιν σπασμὸν ἐπικαλεῖται. ἐπιτήδεια δὲ καὶ 212 

σεύτλων φύλλα ἢ βηχίου ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων 

ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ ἡμίεφϑα ἐπιτιϑέντα ἰητρεύειν 
ἐπί τε τὸ ἕλκος ἐπί τε τὰ περιέχοντα, κηρωτῇ δὲ χλιαρῇ 

1 ἐμβαλεῖν M 8 δὴ pro δὲ Wb. ὀλίγη μέρος V τουτέοισι. 
B γενήσεται MV αὐτέων Β ἂν ante αὖτ. M, om. 4 ὑπερ- 
βαλοῖεν V — 5 ἐστίν MV  yovy. Τὶ ἱκνέε. codd. τὴν om. 
MV 6 το το ... ἐσόμενα om. I' post εἰδ. add. δὲ B 
7 δοπέει BI', -éou M, -ἔη V οὐϑ᾽ M, οὔτ᾽ V ἐλέβ. VI 
8 αὐϑήμερόν... αὐτῶν (11) om. I' cognusoo B αὖτις 
scripsi, αὖϑ'. codd. 9 ye om. MV 10 δὲ ss. M μηδὲ 
εἰσπειρηϑῆ (-εἰ B) BMV, em. Litt. 11. 12 ante Tou. add. 
καὶ V ὁρμῆσϑαι et yg. καὶ ἡρμόσϑαι 1m Mi ἧρμασϑαι Jp! 
13 ἀπαιωρημένα D, -osóu. MV, ἀποεωρευμενα D' κινεόμ. MV 

14 σπλήνεσι καὶ oiv. V DIUI now B 15 ó4. om. BT; 
ὀλίγοις MV ψυχροῖσι MVI' — apoyog V 16 ἐπικαλέε. codd. 

17 φύλλα τεύτλων M, τ. g. V 18 quspüo I' ἐπιτει- 
ϑέοντα D, -τιϑέντα MV, -τιϑεοντα D' ἴητρ. del et ἐπιτε- 
ἁέντα vulgatae servavit Erm. 19 rs ante τὸ om. B!, ss. B* 

τε pro δὲ BI' χλιερῇ MV 
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ὑποχρίειν αὐτὸ TO ἕλκος ἣν δὲ ἡ ὥρη χειμερινὴ ἧ. 
A ' 2 ^ A 2 δι 
καὶ εἴρια ῥυπαρὰ οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ καταρραίνοντα χλια- 

» » 3 - 

goicuv ἄνωϑεν ἐπιτέγγειν᾽ καταδεῖν δὲ μηδὲν μηδὲ 

περιπλάσσειν μηδενί: εὖ γὰρ εἰδέναι χρὴ ὅτι πίξξις 
5 καὶ ἀχϑοφορίη πᾶν κακὸν τοῖσι τοιούτοισίν ἐστιν. ἐπι- 

τήδεια δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα καὶ τῶν ἐναίμων μετεξέτερα, 

ὅσοισιν αὐτῶν συμφέρει" εἴρια δὲ ἐπιτιϑέντα οἴνῳ ἐπι- 

τέγγοντα πολὺν χρόνον ἐᾶν. τὰ δὲ ὀλιγημερώτατα τῶν 

ἐναίμων καὶ ὅσα ῥδητίνῃ προσκαταλαμβάνεται. οὐχ ὁμοίω μῶν Qvi πρ upe ; οὐχ ὑμοιϊῶς 
10 ἐπιτήδεια ἐκείνοις ἐστί. χρονίη γὰρ ἡ κάϑαρσις τῶν 

ἑλκέων τούτων γίνεται πολὺν γὰρ χρόνον πλαδαρὴ 

γίνεται τινὰς δὲ τούτων χρηστὸν ἐπιδεῖν. εἰδέναι 

μὲν δή που σάφα χρὴ ὅτι ἀνάγκη τὸν ἄνθρωπον χω- 

λὸν αἰσχρῶς γενέσϑαι" χαὶ γὰρ ὁ ποὺς ἐς τὸ ἄνω 

514 ἀνέσπασται τῶν τοιούτων, xci τὰ ὀστέα | τὰ διολισϑή- 
:6 σαντα ἔξω ἐξέχοντα φαίνεται" οὔτε γὰρ ψιλοῦται τῶν 

τοιούτων ὀστέων οὐδὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. εἰ μὴ κατὰ 
, 2 , , 9 ^ La ^ 

βραχύ τι. οὔτε ἀφίσταται. ἀλλὰ περιωτειλοῦται λεπτῇ- 

σιν ὠτειλῇσι x«i ἀσϑενέσι. καὶ ταῦτα ἣν ἀτρεμίζωσι 

20 πολὺν χρόνον" εἰ δὲ μή. ἑλκύδριον ἐγκαταλειφϑῆναι 
, 9 , er , M CN δι." / er 

κίνδυνος ἀναλϑές. ὅμως δέ. περὶ οὗ ὃ λόγος. οὕτως 

1 ózoyo. BMVHI', ἐπιχρ. vulg; ἔῃ MV 2 et V εἴρια 
scripsi, ἔρια codd. 2 ante οἴνῳ add. ἐν V, i. m. adscr. M 
καταραίνοντας M 2. 8 χλιεροῖσιν M (-v add. M?)V, χλιαιρ. 
Br 3 μηδενὶ pro μηδὲν MV 5 τοῖσιν ΒΓ 6 ταῦτα 
pro τὰ τ. ΒΓ 1 ὕσοισίν ἡ M ἔξυμφ. codd., συμφέρειν I, 
προσφέρειν adscr. 1. m. ΒΞ δ MV 8 πουλ. MV τὰ 
δὲ ὀλιγημερώτατα.. .. ἀποϑνήσκουσι (p. 217, 2) om. I 10 ἐκεί- 
νοισι M, -σιν V 11 γίν. vovv. MV πουλῦν V ut saepe 

19 χρηστῶν V, ἀγαϑὸν pro yo. M ἐπιδέειν codd. 14 ἐπὶ 
pro ἐς MV 15 τὰ post ócr. om. V 15. 16 διολισϑόντα 
Erm. Wb. 16 ἔχοντα M, ss. ἐξ ut videtur M* 17 πουλὺ 
MV 18. 19 λεπτῆσι BM, v add. M? 19 ἀτρεμίξουσι M. 

90 πουλὺν M, -5»v V 91 οὕτω MV 
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μὲν ἰητρευόμενοι σῴζονται. ἐμβληϑέντος δὲ τοῦ ἄρϑρου 
καὶ ἐμμείναντος ἀποϑνήσκουσι. 

64. Οὑτὸς δὲ λόγος οὗτος. ἣν καὶ τὰ τοῦ πήχεος 

ὀστέα παρὰ τὸν χαρπὸν τῆς χειρὸς ἕλκος ποιήσαντα 

ἐξίσχῃ. ijv vs ἐς τὸ ἔσω μέρος τῆς χειρὸς ἤν τε ἐς τὸ 5 
ἔξω. σάφα γὰρ ἐπίστασϑαι χρή. ὅτι ἀποθανεῖται ἐν 

ὀλίγῃσι ἡμέρῃσι τοιούτῳ ϑανάτῳ. οἵῳ περ καὶ πρόσϑεν 

εἴρηται. ὅτῳ ἂν ἐμβληϑέντα τὰ ὀστέα ἐμμείνῃ. οἷσι δ᾽ 
ἂν μὴ ἐωβληϑῇ μηδὲ πειρηϑῇ ἐμβάλλεσϑαι. οὗτοι πολὺ 

πλέονες περιγίνονται" ἴητρείη δὲ τοιαύτη τοῖσι τοιού- 10 

τοισιν ἐπιτηδείη. οἵη περ εἴρηται. τὸ δὲ σχῆμα αἰσχρὸν 

τοῦ χωλώματος ἀνάγκη εἶναι καὶ τοὺς δακτύλους τῆς 

χειρὸς ἀσϑενέας καὶ ἀχρείους" ἣν μὲν γὰρ ἐς τὸ ἔσω 

μέρος ὀλίσϑῃ τὰ ὑστέα, συγκάμπτειν οὐ δύνανται τοὺς 

δαχτύλους. ἣν δὲ ἐς τὸ ἔξω μέρος. ἐκτανύειν οὐ τὸ 

δύνανται. 

60. Οἷσιν δ᾽ ἂν κνήμης ὀστέον ἕλκος ποιησάμενον 

παρὰ τὸ | γόνυ ἔξω ἐξίσχῃ. ἤν τε ἐς τὸ ἔσω μέρος ἤν 516 
τε ἐς τὸ ἔξω, τούτοισιν ἢν μέν τις ἐμβάλῃ. ἔτι ἕτοι- 

μύτερος ὃ ϑάνατός ἐστιν ἤπερ τοῖσι ἕτέροισι. καίπερ 530 

κἀκείνοις ἕτοιμος ἐών. ἣν δὲ μὴ ἐμβαλὼν ἰητρεύῃς. 
ἐλπίδες uiv σωτηρίης οὕτω μούνως εἰσί" xwóvvo- 

1 ἰητρεύμενοι B 2 ἀποϑνήσκουσιν V 8 ὃ αὐτὸς BI, ὠῦτὸς 
M, ὠνυτὸςω Υ οὕτως ΒΤ᾽ 4 ante παρὰ add. τὰ MVI' εἰς bis 
B εἴσω codd. ἔσω I' ὁ σάφα. ... ἀχρείους (13) om. I' ὅτε B 

* ὀλίγησι BM, v add. M?, -» rel. 8. évg. B. 10 πλείονες 
MV . 10.11 τοιουτέοισι B τοιούτοισι(ν ἡ 7, ἐπ. M 11 ἥπερ 
V ..183 ἀχρηΐους ΜΥ εἴσω MV — 14 ὀλισϑῆ codd. ut solent 

$vyx. MV δύναται V 17 AT'zsol κνήμης ὀστέου ἕλκο- 
ϑέντος tit. B ὕσοισι MV 18. 19 ἔξω ... εἴσω MV 19 τ᾽ pro 
τε V τούτοισι B ἐμβαλληῖΐ 20 3| περὶ B, εἴπερ MV 
τοῖσιν Μ (v add. M?) VI' ἐἙἩτεροισιν Γ΄ 21 καὶ ἐκείνοισιί(ν 
add. m. 2) M, ἐκείνοισιν V, κακήνοις I. ἰητρεύεις BI, -εἰ M, ss. 
q.M?, -ων 22 οὕτως BI' μούνως scripsi, μόν. codd. εἰσίν M 
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δέστερα δὲ ταῦτα τῶν ἑτέρων γίνεται καὶ ὅσῳ ἂν 

ἀνωτέρω καὶ ὕσῳ ἂν ἰσχυρότερα ἢ καὶ ἀπὸ ἰσχυροτέ- 
3 ΄ ^ M * 3 , ' - m " 

ρῶν ὠλισϑήκῃ. ἢν δὲ τὸ ὀστέον τὸ τοῦ μηροῦ πρὸς 

τοῦ γούνατος ἕλκος ποιησάμενον ἐξολίσϑῃ., ἐμβληϑὲν 

μὲν καὶ ἐμμεῖναν ἔτι βιαιότερον καὶ ϑᾶσσον τὸν O4- 

νατὸν ποιεῖ ἢ τὰ πρόσϑεν εἰρημένα" μὴ ἐμβληϑὲν δὲ 
p] 

^ πολὺ κινδυνωδέστερον ἢ τὰ πρόσϑεν" ὅμως δὲ μούνη 
ἐλπὶς αὕτη σωτηρίης. 

00. Οὑτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν κατὰ τὸν ἀγκῶνα 

10 ἄρϑρων καὶ περὶ τῶν τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος" e 

ὅσα γὰρ ἂν τούτων ἐξαρϑρήσαντα ἐξίσχῃ ἕλκος ποιη- 

σάμενα. πάντα. ἢν ἐμβληϑῆ. ϑάνατον φέρει. μὴ ἐμ- 

βαλλόμενα δὲ ἐλπίδα σωτηρίης." χώλωσις δὲ ἑτοίμη 

τοῖσι περιγινομένοισις. ϑανατωδέστερα δὲ τοῖς ἐμβαλ- 

λομένοις ἐστὶν τὰ ἐπανώτερα τῶν ἄρϑρων. ἀτὰρ καὶ 

τοῖσι μὴ ἐμβαλλομένοισι κινδυνωδέστερα αὐτὰ ταῦτα. 

218 εἰ δέ τινι τὰ ἀνώτατα ἄρϑρα ἐξαρ᾽ϑρήσαντα ἕλκος 

ποιήσαντα ἔξω ἐξίσχοι. ταῦτα ἂν ἔτι καὶ ἐμβαλλό- 

σι 1 

uevc ταχυϑανατώτατα ἂν εἴη, καὶ μὴ ἐμβαλλόμενα 

1 γένηται Β καὶ οἵα. ΜΥ͂Ι ἂν ante &vor. om. BI' 2 ὅσα 
V £g codd. ὅσα .γὲ ἷσχ τε ἡ D' 8 ἀλ. N, ὀλ. vulg. post 
μηροῦ add. τὸ MV ἣν à... σωτηρίης (8 om. ' 4 γόν. MV 
6 ποιήσει τῶν πρ. εἰρημένων MV 7 πουλὺ M ἀκινδ MV 

8 ἄυντης B. 9 óvroe B, ὠντὸς VI', ovróg M 10 πήχεως 
MVI' cov ante βραχ. add. vulg., om. BMVI' 11 & pro 
ὅσα MV . 12 A9 B 12. 13 ᾿ἐμβληϑὲν MV μὴ ἐμβαλλό- 
μενα... φαρμάκῳ (p. 219, 14) om. I' 18 ἐλπὶς B σωτηρίας 
V ἑτοίμη om. MV 14 περιγενομ. V ϑανατωδὲς γὰρ crt 
τοις Β 14. 15 τοῖσιν (v add. M?) ἐμβαλλομένοισιν ἐστι M V 
15 ἀνωτέρω pro ἐπαν. MV 16 τοῖσιν V μὴ om. MV δὲ 
pro αὐτὰ B 17 τινα ἄνω ταῦτα pro ἄν. ἄρϑρα V 
18 ἔξω om. MV ἐξίσχοι. or in raso loco, M δέ τι pro 
ἂν ἔτι M, δ᾽ ἔτι V 19 ταχυϑανατώτα B ἂν post roy. 
om. MV 
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κινδυνωδέστατα. ἰητρείη δὲ ἤδη εἴρηται οἵη τις ἐμοὶ 

δοκεῖ ἐπιτηδειοτάτη τῶν τοιούτων εἶναι. 

61. Οἷσι δὲ ἄρϑρα δαχτύλων ἢ ποδὸς ἢ χειρὸς ἐξαρ- 

ϑοήσαντα ἐξέσχεν ἕλκος ποιησάμενα μὴ κατεηγότος τοῦ 

ὀστέου. ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὴν τὴν σύμφυσιν ἀποσπασϑέντος. 
y *?t 9 (2 2 ^ EU , , τούτοισιν ἣν ἐμβληϑέντα ἐμμείνῃ, ἔνι μέν τις κίνδυνος 

ὅπασιι M ho! J M G ^ », , 5 er PE δὲ ἂξ μοῦ. ἣν μὴ χρηστῶς ἰητρεύωνται" ὅμως δὲ ἄξιον 
ἐμβάλλειν, προειπόντα ὅτι φυλακῆς πολλῆς καὶ μελέτης 

δεῖται. ἐμβάλλειν μέντοι ῥήιστον καὶ δυνατώτατον καὶ 
΄ Lo 2 - , t M H j 

τεχνικώτατόν ἔστι TO μοχλίσκῳ. ὡς καὶ πρόσϑεν εἴρη- 

ται ἐν τοῖσι καταγνυμένοισι καὶ ἐξίσχουσιν ὀστέοισιν. 

ἔπειτα ἀτρεμεῖν ὡς μάλιστα χρὴ καὶ κατακεῖσϑαι καὶ 

ὀλιγοσιτεῖν" ἄμειγον δὲ καὶ φαρμακεῦσανι ἄνω κούφῳ 
, 3 ι Mou ΄ on. 5) / - φαρμάχῳ" τὸ δὲ ἕλκος θεραπεύειν ἢ ἐναίμοισυν τοῖσι 

ἐπιτέγχτοις ἢ πολυοφϑάλμοισιν ἢ οἷσι κεφαλῆς ὀστέα 

κατεηγότα ἰητρεύεται, κατάψυχρον δὲ κάρτα μηδὲν προσ- 

φέρειν. ἥκιστα μὲν οὖν τὰ πρῶτα ἄρϑρα κινδυνώ- 

δεά ἐστιν, τὰ δ᾽ ἐπάνω κινδυνωδέστερα. ἐμβάλλειν δὲ 

l κινδυνωδέστερα τον ἰητρίη Β ἤδη om. BMVH, 
praebent cet. codd. 2 δοκέει codd. εἶναι v. v. MV — τοιου- 
τέων V — 8 AZ περι golcbotswe GoU'oorv δακτυλων ποδὸς t£ καὶ 
χειρος ἑλκοϑεέντων tit. B ὅσοισι MV 4 μήτε ὅ ξύμφ. codd. 

6 τούτοισι M m pro jv B. V δέ τι ἄξ. MV, δ᾽ ἐπάξιον Wb. 
9 δέεται codd. ἐστιν post óvv. B ἐπὶ ante τῷ uox. pro 

ἐστι D 10 ὥσπερ MV 11 κατηγνυμ. B, κατεαγν. MV 
ἐξίσχουσι Β 12 ἀτρεμέειν et ὀλιγοσιτέειν codd. 14 ἰητρεύειν 
pro ϑέραπ. MVI' post ϑεραπ. add. uiv  ἐναίμοισι MV 

τοῖσιν (v add. M?) MV 15 ἐπιτέγκτοισι I'M (v add. M? 
-v V 4| πολυοφϑ'.. om. BMV, ἢ πλατυ óg9. D', Β5 i. m, 1] 
πολυοφϑθαλμοῖσιν vulg., del. Erm., τῆς βοτάνης δὲ τῆς πο- 
λυοφϑάλμου καλουμένης, ἥτις καὶ ᾿βοὺς ὀφϑαλμὸς ὀνομάξεται, 
τῷ φύλλῳ χρῆσϑαι κελεύει... Gal in comm. 719 οἷσιν (v add. 
M?) ἐν κεφαλῆ MV 16 ἑητρεύηται BVI' κατάψυχρον.... 
μαλῶ. ἔχειν (p. 220, 9) om. I κατάψυχρον. ... To00g. (17) 
om. M!, adser. M* ibm 18 ἐστι ΜΥ δ᾽ ἔτι ἄνω B, δὲ ἔτι 
ἄνω MV, δέ τι ἀνωτέρω Erm. ἀνωτέρω Par. MN Litt. Erm. 
Pq. δ᾽ ἐπάνω ipse scripsi 

- 

ΓΝ 

0 

5 
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280 χρὴ αὐϑήωμερα ἢ τῇ ὑστεϊραίῃ. τριταίῳ δὲ καὶ τεταρ- 

ταίῳ ἥκιστα᾽ τεταρταῖα γὰρ ἐόντα ἐπισημαίνει τῇσι 

παλιγκοτίῃσι μάλιστα. οἷς ἂν οὖν μὴ αὐτίκα ἐγγέ- 

νηται ἐμβάλλειν. ὑπερβαίνειν χρὴ ταύτας τὰς εἰρημένας 

ἡμέρας" ὅ τι γὰρ ἂν ἔσω δέκα ἡμερέων ἐμβάλλῃς, 

πᾶν χαταληπτόν. ἣν δ᾽ ἄρα ἐμβεβλημένῳ σπασμὸς 
2 , 2 , AT AR M , Ν - 

ἐπιγένηται. ἐχβάλλειν τὸ ἄρϑρον χρὴ ταχύ. καὶ ϑερμῷ 

σι 

τέγγειν ὡς πλειστάκις καὶ τὸ ὅλον GcOug ϑερμῶς καὶ 

λιπαρῶς καὶ μαλϑαχῶς ἔχειν καὶ μάλιστα κατὰ τὰ 

10 ἄρϑρα. κεχάμφϑανι δὲ μᾶλλον ἢ ἐκτετάσθαι πᾶν τὸ 
σῶμα χρή. προσδέχεσθαι μέντοι χρὴ κατὰ τοὺς δαχτύ- 

λους τὰ ἄρϑροα τὰ ἐιιβαλλόμενα ἀποστατικὰ ἔσεσθαι" 

τὰ γὰρ πλεῖστα οὕτω γίνεται. ἣν καὶ ὁτιοῦν φλεγμο- 

νῆς ὑπογένηται. ὡς. εἰ μὴ δι᾿ ἀμαϑίην τῶν δημοτέων 

ἐν αἰτίῃ ἔμελλεν ὁ ἰητρὸς ἔσεσϑαι. οὐδὲν ἂν πάντως 

οὐδὲ ἐμβάλλειν ἔδει. 
68. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὰ ἄρϑρα ὀστέα ἐξίσχοντα 

1 c 

282 ἐμβαλλόμενα οὕτω κινδυνώδεά ἐστιν, ὡς εἴρηται. | ὅσα. 

δὲ κατὰ τὰ ἄρϑρα τὰ κατὰ τοὺς δακτύλους ἀποχόπτε- 
, M 3 , ^ ^ , » ? / 

30 ται τελξῶς, ταῦτα ἀσινέἕέα τὰ πλεῖστά £OTUPV, EL μή τις 

ἐν αὐτῇ τῇ τρώσει λειποϑυμήσας βλαβείη" καὶ ἴητρείη 

1 αὐϑήμερον MV — ἢ pro καὶ M 3 οἷσι M, -v» V 
3. 4 γένηται MV, évy. Β 4 ὑπερβάλλειν Β 5 εἴσω BMV, 
ἔσω Ν' ἡμερῶν B ἐμβάλη V, ἐμβάληι σπᾶν M 6 πάντα 
B, σπᾶν Par. EFHIJKMOU Litt. Erm. Pq. καταληπτέον 
B Litt. Erm. Pq. σπῶν καταληπτόν Wb. δὲ Μ * ἐμβάλ- 
λειν BMV, ἐκβ. EHKI 8 ante ὡς add. ἡ B 9 λαπαρῶς 
V μαλιόστα τὰ κατὰ I' 10 rà V 11 προσδέχεσθαι... 
εἴρηται (18) om. I' χρὴ om. MV 13 οὕτως B ὅτι οὖν 

18. 14 φλεγμονῆ οὐπογέν. B ἀμαϑείην B 15 εἶναι 

τίη pro ἐν αἰτίῃ B 16 οὐδ MV 11 AE (om. ΤΊ περὶ 
τῶν ἁποκοπτομένων ὀστῶν BI' 19. 26 ἀποκόπτ. om. B!, add. 
IBN my 20 τελείως MV ἣν B 21 Aux. D', λιποθϑυμήσαι 
B ἱητρίη DI 
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, 9 , E , T". , 5 Α b er 

φαύλη αἀρχξσει τῶν τοιούτων £Àx£OV. ἀτὰρ xci ὅσα 

μὴ κατὰ τὰ ἄρϑοα. ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλην τινὰ ἴξιν τῶν 
2 , 3 / S M 3 , 2 M M » ὀστέων ἀποκόπτεται. xci ταῦτα ἀσινέα ἐστὶν καὶ ἔτι 

εὐαλθέστερα τῶν ἑτέρων" καὶ ὅσα χατὰ τοὺς δακτύ- 

λους ὀστέα καταγέντα ἐξίσχει μὴ κατὰ τὸ ἄρϑρον. καὶ 

ταῦτα ἀσινέα ἐμβαλλόμενά ἔστιν. ἀποκόψιες δὲ τέλειαι 

ὀστέων καὶ κατὰ τὰ ἄρϑρα καὶ ἐν ποδὶ καὶ ἐν χειρὶ . 

καὶ ἐν χνήμῃ τοῖσι παρὰ τὰ σφυρά. καὶ ἐν πήχει τοῖσι 

παρὰ τοὺς καρπούς. τοῖσι πλείστοισιν ἀποκοπτομέ- 

νοισιν ἀσινέα γίνεται. ὅσα ἂν μὴ αὐτίκα λειποϑυμίη 

ἀνατρέψῃ ἢ τεταρταίοις ἐοῦσι πυρετὸς συνεχὴς ἐπιγέ- 

γνηται. 

69. ᾿“ποσφακελίδιες μέντοι σαρκῶν καὶ ἐν τρώμασι 

αἱμορρόοισι γενομξἕνοισιν ἢ ἀποσφίγξεσιν ἰσχυραῖς καὶ 

ἐν ὀστέων κατήγμασιν πιεχϑεῖσιν μᾶλλον τοῦ καιροῦ 

καὶ ἐν ἄλλοισι δεσμοῖσι βιαίοισιν ἀπομελανϑέντα ἀπο- 

πίπτει πολλοῖσι. καὶ οἱ πολλοὶ περιγίνονται τῶν τοιού- 

TOv, καὶ οἷσι μηροῦ μέρος τι ἀποπίπτει καὶ τῶν σαρχῶν 

καὶ τοῦ ὀστέου καὶ οἷσι βραχίονος. ἡσσόνως Of: πή- 

χεος δὲ χαὶ χνήμης ἀποπεσούσης χαὶ ἔτι εὐφορωτέρως 

1 ἀρκέει BI' τῶν τοιούτων .. . ὀστέου (p. 222, 8) om. Γ 
΄ T o6 ^ Dr. S 

2 τὰ om. Β ἴξιν V 8 ἐστὶ MV 4 ὅσον và x. B 5 κατα- 
ταγέντα B, κατεαγότα MV ἐξίσχη Β τὸ om. B 6 ἐστὶν 
ἐμβ. MV 7 xov Goo « B 8 ante χνήμῃ add. τῇ B 

πηχεσι B 9.10 πλείστοισιίν add. M?) ἀποκοπτομένοισιίν add. 
MIUDM 11 AR EOM βὰ (v add. M?) MV oce. B. £vv. MV 

13 ἀποσφακελίξιες B, -Emsg V τρώμασιν MV 14 γενομέ- 
νοισιίν add. M? BM ᾿ἀποσφιγχϑεῖσιν ἰσχυρῶς Latt., γενομένων 
ἀποσφιγξίων ἰσχυρῶν Erm. pro ἢ ἀποσφ. ἰσχ. 15 κατήγμασι 
MV . post κατήγμ. add. γενομένοισι M. V πιεχϑεῖσι MV 
16 ἀποληφϑέντα pro ἀπομελ. M. V 19 βραχίονος ἧσσον ὡς δὲ 
ἐπὶ πήχεός τε καὶ xv. DB, βραχίονος ἧσσον δὲ πήχεώς τὲ καὶ κν. 
MV, interpunctionem. restituit Litt. . ἡσσόνως et πήχεος δὲ ipse 
correxi 20 ἀποπεσόντος D καὶ 'ante ἔτι del. Erm. εὐφό- 
ρωτέροις B, εὐφόρως MV 

10 

20 
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περιγίνονται. οἷσι μὲν οὖν καταγέντων τῶν ὀστέων 

ἀποσφίγξιες αὐτίκα ἐγένοντο καὶ μελασμοί, τούτοισιν 

984 μὲν ταχεῖαι αἱ περιρρήξιες γίνονται τοῦ σώματος καὶ 

1 

1 

2 

σι 

0 

δ 

ς 

τὰ ἀποπίπτοντα ταχέως ἀποπίπτει ἤδη τῶν ὀστέων 
e X im , 397 M P] , 

προενδεδωκότων᾽ οἷσι δὲ ὑγιέων ἑόντων τῶν ὀστέων 

οἱ μελασμοὶ γίνονται. αἱ μὲν σάρκες ταχέως ϑνήσκουσιν 
' , J A , , τον CON ^ x«l τούτοισι. τὰ δὲ ὀστέα βραδέως ἀφίσταται. ἡ ἂν τὰ 

ὅρια τοῦ μελασμοῦ γένηται καὶ ἡ ψίλωσις τοῦ ὀστέου. 

χρὴ δὲ ὅσα ἂν κατωτέρω τοῦ σώματος τῶν ὁρίων τοῦ 
μελασμοῦ ἧ. ταῦτα. ὅταν ἤδη πάμπαν τεϑνήκῃ καὶ 
ἀναλγέα ἡ. ἀφαιρεῖν κατὰ τὸ ἄρϑρον προμηϑεόμενον 

ὕπως μὴ τιτρώσκῃς᾽ ἢν γὰρ ὀδυνηϑῇ ἀποταμνόμενος 

καὶ μήπω κυρήσῃ τὸ σῶμα τεϑνεὸς ταύτῃ 5 ἀποτάμνε- 

ται. κάρτα χίνδυνος ὑπὸ τῆς ὀδύνης λειποϑυμῆσαι" 

αἱ δὲ τοιαῦται λειποϑυμίαι πολλοὺς παραχρῆμα ἤδη 

ἀπώλεσαν. μηροῦ μὲν οὖν ὀστέον ψιλωϑὲν ἐκ τοιούτου 
τρόπου ὀγδοηχοσταῖον εἶδον ἐγὼ ἀποστάν" ἡ μέντοι 

κνήμη τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ κχατὰ τὸ γόνυ ἀφῃρέϑη 

εἰκοσταίη" ἐδόκει δέ μοι καὶ ἐγγυτέρω: οὐ γὰρ ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τὸ προμηϑέστερον ἔδοξέ τι ποιεῖν. χνήμης δὲ ὀστέα 

ἐκ τοιούτου μελασμοῦ. μάλα κατὰ μέσην τὴν κνήμην 

1 οὖν om.  κατεαγέντων BV, κατηαγὲν τῶν M τῶν 
om. BV, praebent Par. FIMN 2 ̓ ἀποσφακελίξιες M, -ξηες 
V pro ἀποσφίγξιες τούτοισι M V 3 αἱ om. MV τοῦ có- 
ματος del. Erm. 4 τῶν om. V 6 ϑνήσκουσι ΜΥ 9 óc 
pro ὅσα B κατωτέρω. M. τοῦ σώματος del Erm. 10 ἦ 
scripsi, ἔη codd. τεϑνήκει V 11 ἀφαιρέειν (-éqv M) codd. 

τὸ om. MVI' προμηϑευόμ. Τ 12 ὕκως codd. τιτρώση B, 
τι τρῶσις M, τιτρώσκησιν V, τιτρωσκὴη D', τιτρώσκῃς Erm., τι 
τρώσῃς Pq. 18 τὸ σῶμα del. Erm. veovtog BI' 418. 14 ᾿δὰν 
ἀποτάμνηται D, ἣ ἀποτέμν. codd. 14. 16 Auot. I'his (15 ἤδη 
παραχρ. I' 160 μηροῦ... κρίνεται, (p. 223,13) om. Il 11 ἐγὼ 
om. MV 18 c 'áv$o. M, v Org. V ἀφαιρέϑη Β 19 ἐδόκεε 
codd. post γάρ add. ἅμα MV, om. B, del. Erm. 19. 20 ov 
γὰρ μᾶλλον ἐπὶ Wb. 20 τις Β ποιέειν ΒΜ τε pro δὲ B 



ΠΕΡῚ APOPS2N EMBOAHZ 69 225 

ἐόντα. ἑξηκοσταῖα μοι ἀπέπεσεν ὅσα ἐψιλώϑη αὐτῶν. 

διενέγκχοι, μὲν γὰρ ἄν τι καὶ ἰητρείη ἰητρείης ἐς τὸ ϑᾶσσόν r 

τε χαὶ βραδύτερον τὰ ὀστέα ψιλούμενα ἄπο πίπτειν" Óce- 286 
, ) » b , / M D LN. x ? ΄ 

νέγχοι δ᾽ ἄν τι χαὶ πίξξις πιέξιος καὶ ἐπὶ τὸ ἰσχυρό- 

τερόν τὲ καὶ ἀσϑενέστερον. καὶ ἐς τὸ ϑᾶσσόν τε καὶ s 
, 3 , 3 - ' - M 

βοαδύτερον ἀπομελανϑέντα ἀποθανεῖν τὰ νεῦρα καὶ 

τὰς σάρκας καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας" ἐπεὶ ὅδα 
^ LA 2 , 7 ^r ES , 

μὴ ἰσχυρῶς ἀποληφϑέντα ϑνήσχει. &vi« τῶν τοιούτων 
3 2 » τ 3 , , E) 2E , 

οὐχ ἀφικνεῖται £g ὀστεῶν ψιλώματα. ἀλλ᾽ ἐπιπολαιότερα 

I 

9 /^ Ἵ Χ 3 M » , , 3 ^ ἐχπίπτει" ἕνια δὲ οὐδὲ ἐς νεύρων ψυιλώματα ἀφικνεῖται. 10 
ἀλλ᾽ ἐπιπολαιότερα ἐχπίπτει. διὰ οὖν ταύτας τὰς εἰρη- 

ὠένας προφάσιας οὐκ ἔστιν ἕν ὄνομα ἀριϑμοῦ τῷ χρόνῳ 

ϑέσϑαι, ὃν ὁπόσῳ ἕκαστα τούτων κρίνεται. 
Προσδέχεσϑαι δὲ χρὴ μάλα τὰ τοιαῦτα luere ἐσι- 

[e 

- AJ / /, 2 ^ , , ^ 5 , 

δεῖν γὰρ φοβερώτερά ἔστιν ἢ ἰητρεύειν. καὶ . ἰητρξείη 15 

πρηεῖα ἀρκεῖ τούτοισι πᾶσι αὐτὰ γὰρ ἑωυτὰ κρίνει 

μοῦνον. τῆς δὲ διαίτης ἐπιμελεῖσϑαι χρή. ὡς κατὰ 

δύναμιν ἀπύρετος ἧ. καὶ ἐν σχήμασι δικαίοις εὐθϑετί- 

ἕξειν τὸ σῶμα" δίκαια δὲ ταῦτα μηδὲ μετέωρον ποιεῖν. 

μηδὲ ἐς τὸ κάτω ῥέπον. ἀλλὰ μᾶλλον ἐς τὸ ἄνω. ποτὶ 20 

1 αὐτέων Β 2 διηνέγκοι MV τε om. MV 6 ante 
ἀποϑανεῖν add. καὶ B 8 ἀποληφϑέντα vulg., -ληξι- B, -a- 
M, ss. η Μφϑέντων codd. τοιουτέων M 9 ἀφιλνέεται. 
codd. ἀλλὰ MV ἐπὶ παλαιότερα V — 10 ἔνια... ἐκπίπτει (11) 
om. V 10 εἰς codd. 11 δεῖ pro διὰ B 11. 12 εἰρημένας 
om. MV 12 οὔνομα M V 18 óx. codd. 14 μάλα χρὴ 
MV τὰ BI, om. MV 14. 15 ἐσιδέειν BVT, ἐπιδέειν M 

15 ἢ om. BMVI', τινι ἢ N, ἤ τινι vulg. καὶ ἐητρείη ... 
ἀπύρ. ἢ (18) om. I' τητριὴηὴ B ut saepius 106 πρηεῖα scripsi, 
πραξία BMV καὶ ἢν ἰητρείη παρείη Aemil Portus ^ &ox£si 
codd. πᾶσι τούτοισιίν V) ΜΥ ταῦτα B 11 μόνον MV 

τῆς τε BM V, τῆς δὲ Litt. ex Par. EHK ἐπιμελέε. codd. 
18 ἢ scripsi ἔῃ codd. δικαίοισιίν V) MVI' 19 post δὲ add. 
καὶ MV μηδὲν BVI' μετεωρον ποιξειν BI, μετεωροποιέειν 
M, -ποιεῖν V 20 ῥέπον D, zw BMV ἐς τὸ om. ΒΓ 



5 
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καὶ ἔστ᾽ ἂν τελέως περιρραγῇ᾽ αἱμορραγιέων γὰρ ἐν 

τούτῳ τῷ χρόνῳ κίνδυνος. διὰ τοῦτο οὖν οὐ χρὴ κατάρ- 

ροπα τὰ τρώματα ποιεῖν. ἀλλὰ τἀναντία. ἐπεὶ ὅταν 

γε ὃ χρόνος ἐγγένηται πλείων καὶ χαϑαρὰ τὰ ἕλκεα 

γένηται, οὐκ ἔτι ταῦτα τὰ σχήματά ἐστιν ἐπιτήδεια, 
288 ἀλλ᾽ ἡ εὐθεῖα ϑέσις. καὶ ἐνίοτε ἐπὶ τὸ κατάρροπον , 

10 

cr AT DN ΄ ν QM, , D , ῥέποντα᾽ ἀνὰ χρόνον yàg ἐνίοισιν τούτων ἀποστάσιες 

πύου γίνονται καὶ ὑποδεσμέδων δέονται. προσδέχεσθαι 

δὲ χρὴ τοὺς τοιούτους ἀνὰ χρόνον ὑπὸ δυσεντερίης 

πιξξεσϑαι᾽ καὶ γὰρ ἐπὶ τοῖσι μελαινομένοισι τοῖσι 

πλείστοισιν ἐπιγίνεται δυσεντερίη καὶ ἐπὶ τοῖσι αἵμορ- 

ραγήσασιν ἐξ ἑλκέων" ἐπιγίνεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

κεχριμένων ἤδη καὶ τῶν μελασμῶν καὶ τῆς ciuogga- 
M c - M z M3 X 3 Ay M 

γίης. καὶ δρμᾶται μὲν λάβρως x«i ἰσχυρῶς. ἀτὰρ οὔτε 

ὅ πολυήμερος γίνεται οὔτε ϑανατώδης" οὔτε γὰρ μάλα 

ἀπόσιτοι γίνονται οἱ τοιοῦτοι οὔτε ἄλλως συμφέρει 

κενεαγγεῖν. 

10. Μηροῦ δὲ ὀλίσϑημα κατ᾽ ἰσχίον ὧδε χρὴ ἐμ- 
βάλλειν. ἣν ἐς τὸ ἔσω μέρος ὠλισϑήκῃ. ἀγαϑὴ μὲν 

1 τελείως MV αἱμορραγιων I 3 τὰ om. B τραύμ. 
M ποιέειν codd. 4 ὁ om. VI' ἐγγένεται Β πλείω I, 
καὶ πλείω V ὅ οὐκετι τὰ αὖὐτα oy. I' ἐπιτ. ἐστιν M (v add. 
M?) V 6 ἀλλὰ sine ἡ MV 1 βλέποντα Τ ἐνίοισι ΜΥΓ 

ὕποστ. Erm. 8 σπύ(ύ in raso loco)ov I^ οἵ. Mochl. 8 35 
et Gal. comm. 723 ὡς μήτε πῦον ὑφίσταται, ὀστέου pro πύου 
BMV 10 μελαν. B 11 πλείστοισι MI 11. 12 roiei(v 
add. I") αἱμορραγήσασιίν add. I) BI', τῇσιν (v add. M?) eiuoo- 
ραγίῃσιν MV 13 καὶ ante τῶν om. MV 14 λαύρως V 
15 ϑανατωδες I' οὐδὲ MV μάλα, « alterum ex 4 factum, Γ' 

16 oór' Τ' ἄλλος M ξυμφ. codd. 17 κενεαγγέειν codd. 

18 43 περι καταρτισμου τῆς τοῦ μηρου κεφαλης᾽ Tv εἰς τὸ 
ἔσω μερος ὠλισϑηκη tit. B περι τῆς ἔνβολης του κατισχιον 
ἄρϑρου tit. I' ὀλισϑήματα (r« ss. M') ἐς icy. BMV, ὀλί- 
σϑημα κατ᾽ ἰχίον Τ' 18. 19 ἐμβαλεῖν Τ' εἴσω MV 
19 04. ΜΊ: 
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ἤδε καὶ δικαίη καὶ κατὰ φύσιν ἡ ἐμβολὴ καὶ δή τι 
^ , N » er M - , 

καὶ ἀγωνιστικὸν ἔχουσα, ὅστις γε καὶ τοῖσι τοιούτοισιν 

ἥδεται χομψευόμενος. χρεμάσαι χρὴ τὸν ἄνϑρωπον 
^M Ll ἋΣ Jn - M -" , 

τῶν ποδῶν πρὸς μεσόδμην δεσμῷ δυνατῷ μέν. μαλ- 

ϑακῷ δὲ καὶ πλάτος ἔχοντι" τοὺς δὲ πόδας διέχειν τι σι 

χρὴ ὅσον τέσσαρας δαχτύλους ἀπ’ ἀλλήλων ἢ καὶ 

ἔλασσον χρὴ δὲ καὶ ἄνωϑεν τῶν ἐπιγουνίδων προσ- 
περιβεβλῆσϑαι πλατεῖ ἱμάντι καὶ μαλ)ϑακῷ ἀνατείνοντι 290 

πρὸς τὴν μεσόδμην᾽ τὸ δὲ σκέλος τὸ σιναρὸν ἐντε- 

τάσϑαι ὡς δύο δαχτύλους μᾶλλον τοῦ ἕτέρου χρή᾽ τὸ 

ἀπὸ δὲ τῆς γῆς τὴν χεφαλὴν ἀπεχέτω ὡς δύο πήχεας 

ἢ ὀλίγῳ πλέον ἢ ἔλασσον" τὰς δὲ χεῖρας παρατεταμένας 

παρὰ τὰς πλευρὰς προσδεδεμένος ἔστω μαλϑαχῷ τινι" 

ταῦτα δὲ πάντα ὑπτίῳ καταχειμένῳ κατασχευασϑήτω. 

[m σι 
Li DA 3 , , , Ω’ ' M 

ὡς ὅτι ἐλάχιστον ygóvov κρέμηται. ὅταν δὲ κρεμασϑ. 
x 'N 3 M N , , 2 7 ' 
ἄνδρα χρὴ εὐπαίδευτον καὶ uy ἀσϑεένεα ἐνείραντα τὸν 

πῆχυν μεσηγὺ τῶν μηρῶν. ἔπειτα ϑέσϑαι τὸν πῆχυν 

μεσηγὺ τοῦ περινέου καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ τῆς 

ἐξεστηκυίης" ἔπειτα συνάψαντα τὴν ἑτέρην χεῖρα πρὸς 

1 ἠδὲ κατὰ φ. καὶ δικαια ἡ (δικαίη Ap.) ἐς D'Ap. p. 19 
ἤδε om. Áp. p. 2ὅ Schoene καὶ post διὲκ. om. V 2. καὶ ante 
ἄγων. om. Ap. δὲ pro ys I' τοῖσι om. MV τοιούτοισι M 

3 κομψφευσαμενος B 4 τ. x00. om. Ap. p. 25 μμεσοδμὴν 
V κρεμάσαι... μεσόδμην om. I' uiv om. MV 4. δεσμῷ 
μαλϑακῷ, δυνατῷ δὲ καὶ παχέως ἔχ. Ap. ὅ ἔχοντα Β τι 
om.MV 5.6 χρὴ διέχ. ἀλλ. ὅ. τ. δ. ἢ x. ἐλάσσω Ap. 1 ἐπάνω- 
9s» MV Ap. 8 iu. V ἀνατείνοντα B Ap. 9 ἐς pro πρὸς 
MV μεσοδμήν V 9. 10 τετάσϑαι MV 10 χρὴ post ἐντετ. 
MV δακτύλοισι BI', oig M χρὴ om. Ap. 11 ἀπὸ δὲ... 
μηρῶν (17) om. Γ΄ 11. 19 πήχεις ἢ 0À. πλεῖον ἢ ὀλίγον ἔ. 
Ap. 12 1] 04. om. V 13 προσλελαμμένος B, καταλελαμμε- 
νας Ap. μαλακῷ Ap. 14 πάντα δὲ ταῦτα MV Ap. 
16 ἐρείσαντα Ap., ἐσείραντα Erm. 17 μεταξὺ Ap. 18 με- 
ταξυ Γ᾽ τοῦ τε περιναίου Ap. τῆς ante ἐξεστ. om. M 
19 ἔπειτα... περὶ óuov (p. 226,15) om. I' ἔξυν. V 

HzrPPOCRATES Il. 15 
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τὴν διηρμένην. παραστάντα ὀρϑὺν παρὰ τὸ σῶμα τοῦ 
κρεμαμένου ἐξαπίνης ἐκκρεμασϑέντα., μετέωρον αἰωρη- 

ϑῆναι ὡς ἰσορροπώτατον. αὕτη 5 ἐμβολὴ παρέχεται 

πάντα ὅσα χρὴ χατὰ φύσιν. αὐτό vs γὰρ τὸ σῶμα 

s χρεμάμενον τῷ ἑωυτοῦ βάρει χατάτασιν ποιεῖται. Ü τε 

ἐκκρεμασϑεὶς ἅμα μὲν τῇ κατατάσει ἀναγκάξει ὑπεραιω- | 
292 ρεῖσϑαι τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ὑπὲρ τῆς κοτύλης. 

ἅμα δὲ τῷ ὀστέῳ τοῦ πήχεος ἀπομοχλεύει καὶ ἀναγκάζει 

ἐς τὴν ἀρχαίην φύσιν ὀλισϑάνειν. χρὴ δὲ παγκάλως 

10 μὲν τοῖσιν δεσμοῖσιν ἐσχευάσϑαι. φρονέοντα δὲ καὶ 
ὡς ἰσχυρότατον τὸν ἐξαιωρούμενον εἶναι. 

11. Ὡς μὲν οὖν χαὶ πρόσϑεν εἴρηται. μέγα τὸ δια- 

φέρον ἐστὶ τῶν φυσίων τοῖσιν ἀνθρώποισιν ἐς τὸ 

εὐέμβλητα εἶναι καὶ δυσέμβλητα. καὶ διότι μέγα δια- 

15 φέρει. εἴρηται πρόσϑεν ἐν τοῖσι περὶ ὥμου. ἐνίοισι 

γὰρ ὃ μηρὺς ἐμπίπτει ἀπ᾿ οὐδεμιῆς παρασχευῆς. ἀλλ᾽ 

ὀλίγης μὲν κατατάσιος. ὅσον τῇσι χερσὶ κατυϑῦναι, 

βραχείης δὲ κιγκλίσιος" πολλοῖσι δὲ συγκάμψασι τὸ 

σκέλος χατὰ τὸ ἄρϑρον ἐνέπεσεν ἤδη ἀμφίσφαλσιν 

ποιησάμενον. ἀλλὰ γὰρ τὰ πολὺ πλείω οὐκ ἐναχούει 

τῆς τυχούσης παραδχευῆς" διὰ τοῦτο ἐπίστασϑαι μὲν 

t2 e 

1 διηρημενην BAp. 3 τισορροπώτατα. αὕτη uiv ἡ Ap. 
4 πάντα om. Ap. 5 τῷ ἑαυτοῦ β. om. Ap. πσοιέε. codd. 
6 κρεμασϑεὶς Ap. 6. V ὑπεραιωρέε. codd., -si- vulg. 8.πή- 
χεως MV — καὶ ἀναγκάζει iterat V 9 εἰς BMV, ἐς HKN 
ὀλισϑαίν. M 10 τοῖσι MV . óscuoici(»v?) M καὶ om. M 
19 ὥσπερ Ap. ἤδη εἰρηκαμὲν παρὰ ro Ap. 12.13 διάφορον 
B 18 τοῖσι ΒΝ (v M?) ἀνϑρώποισι(,  Μ 14 ευμεταβλητα καὶ 
δυσειβλ. εἶναι τὰ ἄρϑρα Ap., εὐέμβλ. εἶναι x. ὃ. τὰ ἄρϑρα Erm. 
Pq. 15 τοῖς MV 16 ὁ om. ἄρ. κατασκευῆς Ap. 17 ὃν 
pro ὅσον ΒΓ χερσὶν I' 18 fo. δὲ κιγκ. om. Ap. κιγκλί- 
ξιος B πολλοῖς γὰρ c. Ap. 20 ἀλλὰ y&o .. . ἐμβολή (p.22'1, 12) 
om. I' πολὺ om. Ap. πλέω B 20. 21 οὐδὲν ἀκουη ἀπὸ 
τῆς ἂρ. ἐπισπασϑαι B 
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qo] τὰ κράτιστα περὶ ἕκάστου ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ" 

χρῆσϑαι δὲ οἷσιν ἂν δόξῃ ἑκάστοτε. εἴρηνται μὲν οὖν 
τρόποι κατατασίων χαὶ ἐν τοῖσιν ἔμπροσϑεν γεγραμ- 

μένοισιν. ὥστε χρῆσϑαι τούτων ὅστις ἂν παρατύχῃ᾽ 

δεῖ γὰρ ἀντικατατετάσϑαι ἰσχυρῶς. ἐπὶ ϑάτερα μὲν 5 

τοῦ σκέλεος. ἐπὶ ϑάτερα δὲ τοῦ [ σώματος" ἢν γὰρ 294 

εὖ χκαταταϑῆῇ. ὑπεραιωρηϑήσεται ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ 

ὑπὲρ τῆς ἀρχαίης ἕδρης. x«i ἣν μὲν ὑπεραιωρηϑῇ 

οὕτως. οὐδὲ χωλῦσαι ἔτι ῥηίδιον ἵξεσϑαι αὐτὴν ἐς τὴν 

ἑωυτῆς ἕδρην. ὥστε ἤδη πᾶσα ἀρχεῖ μόχλευσίς τε καὶ τὸ 

χατόρϑωσις. ἀλλὰ γὰρ ἐλλείπουσιν ἐν τῇ κατατάσει" 

διὰ τοῦτο ὄχλον πλείω παρέχει ἡ ἐμβολή. χρὴ δὲ οὐ 

μοῦνον παρὰ τὸν πόδα τὰ δεσμὰ ἐξηρτῆσϑαι. ἀλλὰ 

καὶ ἄνωϑεν τοῦ γούνατος. ἵνα μὴ κατὰ τὸ τοῦ γούνα. 

τος ἄρϑροον ἐν τῇ τανύσει ἡ ἐπίδοσις 1) μᾶλλον ἢ κατὰ i5 

τὸ τοῦ ἰσχίου ἄρϑρον. οὕτω μὲν οὖν χρὴ τὴν κατά. 

τάσιν τὴν πρὸς τὸ τοῦ ποδὸς μέρος ἐσχευάσϑαι" ἀτὰρ 

χαὶ τὴν ἐπὶ ϑάτερα κατάτασιν ψὴ μοῦνον ἐκ τῆς περὶ 

τὸ στῆϑος κατὰ τὰς μασχάλας περιβολῆς ἀντιτείνεσϑαι., 

ἀλλὰ καὶ ἱμάντι μακρῷ διπτύχῳ. ἰσχυρῷ. προσηνεῖς, 20 

1 τὰ κράτιστα Om. ÀÁp. τῇ om. Ap. 2 χρηέσϑαι B, 
χρέε- cet. οἷσιν M?) BM οἷς àv δοκῇ Ap. εἰ καὶ τότε 
pro ἑκάστοτε B εἴρηται Β. 3 τοῖσι(ν ἐμπ. γεγραμμένοισι(ν ἢ 
M, εἰρημένοις pro γεγρ. Ap. 4 ὥστε om. Ap. χθέε. codd. 

ὥστις B χρ. δὲ οἷς ἄν τις παρατ. Àp. ὅ ἀντικατατε- 
τἄσϑαι V 5. 6 ἐπὶ μὲν 9. τὸ σκέλος. ἐ. δὲ ὃ. τὸ σῶμα Ap. 

7 καταϑῆ B. καϊταϑῆ V 9 οὐδὲν κωλῦσε B κωλῦσαι V 
εἷς M 10 ὥστ᾽ MV ἀρκέει codd. 11 διόρϑωσις Erm. 

ἀλλὰ ἐλλ. γὰρ Ap. καταλείπουσι Erm. 12 ἡ om. ἀρ. 
οὖν pro δὲ MV 13 μοῦν. Pq., μόνον codd. οὐ παρὰ τ. m. 
μόν. Τ' 14 γόν. (his MV ὄκως pro ἵνα MV 15 ἐπί- 
δεσις MVT', ἐπίδοσις B Erm. ἡ BI, £p MV, scripsi ἡ 
16 οὕτω... κατορϑούτω (p. 228, 15) om. Γ οὕτως 
17 ἐσκευᾶσθαι V 19 καὶ pro.xcer& M V 

155 
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παρὰ τὸν περίνεον περιβεβλημένῳ. παρατεταμένῳ ἐπὶ 
μὲν τὰ ὕπισϑεν παρὰ τὴν ῥάχιν. ἐπὶ δὲ τὰ ἔμπροσϑεν 
παρὰ τὴν κληῖδα. προσηρτημένῳ πρὸς τὴν ἀρχὴν τὴν 

ὠντικατατείνουσαν οὕτω διαναγκάζεσϑαι. τοῖσιν μὲν 

s ἔνϑα διατεινομένοισι. τοῖσι δὲ ἔνϑα. ὅπως δὲ ὁ ἱμὰς 

ὁ παρὰ τὸν περίνεον μὴ περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ 

παρατεταμένος ἔσται. ἀλλὰ μεσηγὺ τῆς κεφαλῆς καὶ 

τοῦ περινέου" ἐν δὲ τῇ χατατάσει κατὰ μὲν τὴν κε- 

οϑρφαλὴν τοῦ μηροῦ ἐρείσας τὴν πυγμὴν ἐς τὸ ἔξω 

i ὠϑείτω: ἣν δὲ μετεωρίξηται ἑλκόμενος. διέρσας τὴν 

χεῖρα καὶ ἐπισυνάψας τῇ ἑτέρῃ χειρὶ ἅμα μὲν συγκατα- 
τεινέτω. ἅμα δὲ ἐς τὸ ἔξω συναναγκαξέτω᾽ ἄλλος δέ 

τις τὸ παρὰ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἡσύχως ἐς τὸ ἔσω 

μέρος κατορϑούτω. 

15 12. Εἴρηται δὲ καὶ πρόσϑεν ἤδη ὅτι ἐπάξιον. ὅστις 

ἐν πόλει πολυανϑρώπῳ ἰητρεύει. ξύλον κεχτῆσϑαι τε- 

τράγωνον ὡς ἕξάπηχυ ἢ ὀλίγῳ μέξον. εὖρος δὲ ὡς 
δίπηχυ. πάχος δὲ ἀρκεῖ σπιϑαμιαῖον" ἔπειτα κατὰ 

μῆκος μὲν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐντομὴν ἔχειν χρή, ὡς 

μὴ ὑψηλοτέρη τοῦ καιροῦ ἣ μηχάνησις 1 ἔπειτα φλιὰς 

βραχείας. ἰσχυρὰς καὶ ἰσχυρῶς ἐνηρμοσμένας. ὀνίσκον 

ἔχειν ἑκατέρωθεν" ἔπειτα ἀρχεῖ μὲν ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ 

το e 

295 ξύλου | — οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ διὰ παντός --- ἐντετμῆ- 

1 περινεὸν ut solet V βεβλημ. MV 4 τοῖσι MV — 5 Ox. 
MV 6 ἐπὶ vij κεφαλῆ MV 10 ὠϑεέτω codd. 11 ἐπι- 
ξυνάψας M. 19 συνκαταναγκ. B, ξυναναγκ. MV 13 εἴσω 
MV 15 εἴρηκα BI'Ap. ἤδη om. MV 16 πόλει om. V, 
πόλι I' πολυ- om. Ap. ante ξύλον add. τὸ Γ΄ 17 ante ἢ 
add. χρὴ ΒΓ usi£o B ὡς om. Ap. 18 ἁρκέει codd., 
-χέσει ἂρ. ἔπειτεν Ap. 19 τομὴν MAp.I, τὸ μὴν, V ἐντ. 
παραμήκεα Galenum legisse ex commentario eius conicit Litt. 

χρὴ om. Ap. 20 εἴη BMVI, £m N μηχανὴ ww Ap. 
21 βαϑείας Ap. ἐνειρμ. BD 922 ἀρκέει codd. 23 καὶ 
om. V : 
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σϑαι ὡς χαπέτους μακρὰς πέντε ἢ ἕξ. διαλειπούσας 

ἀπ᾿ ἀλλήλων ὡς τέσσαρας δακτύλους. αὐτὰς ὃὲ ἀρ- 
, 5 , c. M A ce p 

κέσει &vgog τριδαχτύλους εἶναι καὶ βάϑος οὕτως. ἔχειν 

δὲ κατὰ μέσον τὸ ξύλον καὶ καταγλυφὴν χρὴ βαϑυτέ. 

θην ἐπὶ τετράγωνον ὡς τριῶν δαχτύλων. x«l ἐς uiv 
^ M , rr —- - 7 à 

τὴν καταγλυφὴν ταύτην. ὅταν δοχῇ προσδεῖν. ξύλον 

ἐμπηγνύναι ἐναρμόζον τῇ καταγλυφῇ. τὸ δὲ ἄνω στρογ- 
γύλον᾽ ἐμπηγνύναι δέ. ἐπήν ποτὲ δοκῇ συμφέρειν, 

μεσηγὺ τοῦ περινέου καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ. 

τοῦτο τὸ ξύλον ἕἑστεὸς κωλύει τὴν ἐπίδοσιν ἐπιδιδόναι 

τὸ σῶμα τοῖσι πρὸς ποδῶν ἕλκουσιν ἐνίοτε γὰρ ἀρκεῖ 

αὐτὸ τὸ ξύλον τοῦτο ἀντὶ τῆς ἄνωϑεν ἀντικατατάσιος" 

ἐνίοτε δὲ καὶ κατατεινομένου τοῦ σκέλεος ἔνϑεν καὶ 
2) ΟῚ X ^ , - b , ἽἋ E 

ἔνϑεν αὐτὸ τὸ ξύλον τοῦτο χαλαρὸν ἐγκείμενον ἢ τῇ 

ἢ τῇ ἐκμοχλεύειν ἐπιτήδειον ἂν εἴη τὴν κεφαλὴν τοῦ 

μηροῦ ἐς τὸ ἔξω μέρος. διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ αἱ κάπε- 

τοι ἐντετμέἕαται. ὡς. xc) ὑποίην ἂν αὐτέων &guóom, 

ἐμβαλλόμενος ξύλινος μοχλὺς μοχλεύοι ἢ παρὰ τὰς 

κεφαλὰς τῶν ἄρϑρων ἢ κατὰ τὰς χεφαλὰς τελέως ἕρει- 

1 ὥσπερ καπ. Ap. 7 π. ἣ Àp. 2. ὡς om. MV αὐτὰ B 
AIR αρκέειν M, διαρκέειν V pro δὲ ἀρκέσει (B), δὲ ἀρκεῖ 

Ap. δὲ ἀρκέει Γ' vulg. 3 τρεῖς Ócxr. Τ' 4 χρὴ om. Ap. 
5 ἔτι pro ἐπὶ Ap. 6 δοκέη in raso loco B? δοκέει I 

dn M, δέη V, om. Ap. ἐνπηγ. ξύλ. Γ 7 ἐμπιγνυνται B, 
-νῦναι V, ἐνπηγνυνταὰ Ap. ἐναρμόσον BAyp., -ccov I' 
8 post ἐπὴν spatium trium litt. Β ενπηγνυνται (nulla inter- 
punctione praecedente) ὡς ἄν sors Ap. δοκέει Γ΄, -χῇ 
Ap., -ém rel. Évug. codd. 9 τοῦ om. D' περιναίου 
ΓΆΡ. 10. τοῦτο... ἔσω (Ὁ. 280. 2) om. Τ' εστὰν ὧς xo- 
λυσει Àp. 11 ἕλκουσι Β ἀρκέοι B, ἀρκέσοί ἂν Ap. -κέει 
cet. 12 evtig pro ἀντὶ τῆς B 13 ᾿κατατεινομένω ΒΑΡ. 
τοῦ cx. om. Ap. 14. 15 sv t5 oozij pro ἢ τῇ ἢ τῇ Ap. 
16. 17 SEDE ἐντετμεαντε. Β ἐντέτμηνται MV ÀAp. ὁπ. 
codd. 0 Évà. Ap. μοχλεύει BM ἍΜ τη V, -o vulg. 
19 7| κατὰ τὰς wsq. rsÀ. Om. Áp. 
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δόμενος ἅμα τῇ κατατάσει, ἤν τε ἐς τὸ ἔξω μέρος Gvu- 
, , , 2, 3 P » M x φέρῃ ἐκμοχλεύεσϑαι ἤν τε ἐς τὸ ἔσω. καὶ ἤν τε στρογ- 

γύλον τὸν μοχλὸν συμφέρῃ εἶναι ἤν τε πλάτος ἔχοντα" 

ἄλλος γὰρ ἄλλῳ τῶν ἄρϑρων ἁρμόξει. εὔχρηστος δέ 

5 ἔστιν ἐπὶ πάντων τῶν ἄρϑρων ἐμβολῆς τῶν κατὰ τὰ 

800 σχέλεα αὕτη ἡ  ἑόχλευσις σὺν τῇ κατατάσει. περὶ οὗ 

1 

οὖν ὃ λόγος ἐστί. στρογγύλος ἁρμόξει ὃ μοχλὸς εἶναι" 
τῷ μέντοι ἔξω ἐκπεπτωχότι ἄρϑρῳ πλατὺς ἁρμόσει 

εἶναι. ἀπὸ τούτων τῶν μηχανέων καὶ ἀναγκέων οὐδὲν 

ἄρϑοον μοι δοκεῖ οἷόν τὲ εἶναι ἀπορηϑῆναι ἐμπεσεῖν. 

19. Εὕροι δ᾽ ἄν τις καὶ ἄλλους τρόπους τούτου 
^A 2 9 - ^ ' , ' , - 

τοῦ ἄρϑρου ἐμβολῆς" εἰ γὰρ τὸ ξύλον τὸ μέγα τοῦτο 

ἔχοι κατὰ μέσον καὶ ἐκ πλαγίων φλιὰς δύο ὡς πο- 

e 

διαίας — ὕψος δὲ ὕπως ἂν δοκῇ συμφέρειν — τὴν 

i5 μὲν ἔνϑεν. τὴν δὲ ἔνϑεν" ἔπειτα ξύλον πλάγιον ἐνείη 
ἐν τῆσι φλιῇσι ὡς κλιμαχτήρ. ἔπειτα ci διέρσειεν τὸ 

ὑγιὲς σκέλος μεσηγὺ τῶν φλιέων, τὸ δὲ σιναρὸν ἄνω- 

ϑὲν τοῦ κλιμακτῆρος ἔχοι ἐναρμόζον ἀπαρτὶ πρὸς τὸ 

1. 2 συμφέρει hic et 1. 3 B, ξυμφ. MV, prius συμφ. om. 
Ap. 2 ἐκμοχλεῦσαι Àp. ἤν τε... ἔσω om. ἀρ. εἰς B εἴσω 
BMV, ἔσω mut. in εἴσω N 3 ante πλάτος add. τὸ I' 
4 ἁρμόσει BI'Ap. εὔχρηστος. . . ἐμβολῆς (l 12) om. Γ 

5 ἐστι(ν ἡ Μ ἐς pro ἐπὶ Ap. τῶν vulg., om. BMV Ap. 
ἐμβολὴν BAp., -λῆ MV, -λῆς vulg. Litt. Pq. 6 ξὺν MV 

τῇ om. MV κατασείσει B 7 uiv οὖν Ap. ἐστὶν M 
ἁρμόσει BMAp. 8 τῷ... εἶναι (9) om. Froben, Kühn ἔξωϑεν 
ἂρ.  éwmemvoxore B 9 τούτων scripsi, τουτέων codd. 
ἀναγκαίων B, ἀναγκαῖον MV, -xéov Par. M 10 δοκέει codd. 

ἀπορηϑὲν B ἐμπεσει B 11 ἔχοι. ἄν τις ΑΡ. 12 τοῦ 
om. B 13 κατὰ μέσ. κατὰ πλάγιον Ap. ὡς om. MV 
14 ὅὄχως MV ἂν om. ΜΑρ., μὴ pro ἂν V δοκέει ΒΥ͂Γ, 

δοχεῆί M, ss. ead. m., δοκοίη Ap. ἔξυμφ. codd. (15 καὶ 
ἔπ. Àp. 16 φλειῆσι(ν ἢ M, φλιῆσιν V ὥσπερ Ap. διέρσαι 
pro e£ ὃ. MV, ἤδη ερισειξ Ap. 11 uecc. Áp. 18 ἔχοιεν V, 
ἔχειν E Litt. Ῥᾳ. éveguócov BMI'Ap., &ouócov V, ἐναρμό- 
fov EH ἀπάρτι (x in raso loco) B, ἀτάρ τι MV, ἀπαρτι Γ 
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ὕψος καὶ πρὸς τὸ ἄρϑρον, ἧ ἐχπέπτωκεν᾽ ῥηίδιον δὲ 
ἁρμόζειν" τὸν γὰρ κλιμακτῆρα ὑψηλότερόν τι χρὴ ποιεῖν 

€ , X e , "2 e μ᾿ ly , τοῦ μετρίου. καὶ ἱμάτιον πολύπτυχον, ὡς ἂν ἁρμόσῃ. 

ὑποτείνειν ὑπὸ τὸ σῶμα. ἔπειτα χρὴ ξύλον ἔχον | 

πλάτος μέτριον χαὶ μῆκος ἄχρι τοῦ σφυροῦ ὑποτετα- 802 

μένον ὑπὸ τὸ σχέλος εἶναι ἱχνεύμενον ἐπέχεινα τῆς 6 

κεφαλῆς τοῦ μηροῦ ὡς οἱόν τε προσκαταδεδέσϑαι δὲ 

δεῖ πρὸς τὸ σκέλος. ὕπως ἂν μετρίως ἔχῃ. καὶ ἔπειτα 
κατατεινομένου τοῦ σχέλεος εἴτε ξύλῳ ὑπεροειδεῖ εἴτε 

τούτων τινὶ τῶν κατατασίων ὁμοῦ χρὴ καταναγκάξεσϑαι 10 

τὸ σκέλος περὶ τὸν κχλιμαχτῆρα ἐς τὸ κάτω μέρος σὺν 
m , » , b ν ἢ ’ Y 

τῷ ξύλῳ τῷ προσδεδεμένῳ᾽ τὸν δέ τινα κατέχειν τὸν 
x 3 , - x ^ Χ 3 ΄ ἄνθρωπον ἀνωτέρω τοῦ ἄρϑρου κατὰ τὸ ἰσχίον. καὶ 

οὕτως ἅμα μὲν 1 κατάτασις ὑπεραιωρέοι ἂν τὴν κε- 
φαλὴν τοῦ μηροῦ ὑπὲρ τῆς κοτύλης. ἅμα δὲ ἡ μό- is 
χλευσις ἀπωϑέοι τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἐς τὴν ἀρ- 

χαίην φύσιν. αὗται πᾶσαι αἱ εἰρημέναι ἀνάγκαι ἰσχυ- 

ραὶ καὶ πᾶσαι χρέσσους τῆς συμφορῆς. ἤν τις ὀρϑῶς 

1 καὶ τὸ προς Ap. j om. Ap. ἐκπέπτωκε MV, -τοκη 
Ap. 2 ante &ou. add. χρὴ V, χρὴ ss. M ead. m. ἀρμωση 
Ap.  vouífew pro &gu. MV γὰρ om. n δὲ pro y. ΒΓ 
τινι pro τι BMAp., yo. ὑψηλοτερόν τι, 1. My ope en 
ποίεειν codd. 4 post σῶμα add. nidos B περὶ ἑτέρου 
ξύλου tit. in m. inf. M ἔχοντα MV Ap. ὁ ἱκνεόμ. MV 
post ἐπέκ. add. ἐπὶ Ap. τ οιονται BI' προσκαταδεδέεσϑαι 
B, -δεῖσϑαι M 8 δεῖ om. Il'Ap. ὕπως BI óx(óx- Αρ.)οσαχῶς 
MVAp. ἢν MV. ἔχει ΒΓ κἄπειτα MV 9 εἴτ᾽ ἐς ξυ- 

107 (ss. ead. m.) M, εἴτ᾽ ἐν E. V ὑπεροειδὴῆ ΓᾺΡ. 10 του- 
τέων MV εἴτε τούτων τινει sits τῶν κατατ. l'(comm.) χρὴ 
om. ἀρ. 11 ξὺν MV 19 τὸν δὲ. . ἐμπίπτει (p. 232, 3) 
om. I' 14 ante οὕτως add. γὰρ MV ἡ κατ. ἅμα μὲν Àp. 

ὑπερωραῖοι ἂν Ap., ὑπεραιωρέοι ἂν Litt. Erm. Schoene, 
-αίροιτο (ἂν om.) cet. 15 ὑπὲρ... μηροῦ (16) om. Ap. 
16 εἰς B 17 post φύσιν add. ro? μηροῦ Ap. 17. 18 (oy. 
κατὰ xofcc. Ap. 18 κρείσσ. D ξυμφῳ. codd., cvug. Ap. 
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καὶ καλῶς σκχευάξηται. ὥσπερ ὃὲ x«l πρόσϑεν ἤδη 

εἴρηται. πολύ τι ἀπὸ ἀσϑενεστέρων κατατασίων καὶ 

φαυλοτέρης κατασκευῆς τοῖσι πλείστοισιν ἐμπίπτει. 

14. "Hv δὲ ἐς τὸ ἔξω ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ ὀλίσϑῃ- 

304 τὰς μὲν κατα τάσιας ἔνϑα καὶ ἔνϑα οὕτω χρὴ ποιεῖσϑαι. 
σ: 

10 

1 e 

ὥσπερ εἴρηται, ἢ τοιουτοτρόπως. τὴν δὲ μόχλευσιν 

πλάτος ἔχοντι μοχλῷ μοχλεύειν χρή. ἅμα τῇ κατατάσει 

&x τοῦ ἔξω μέρεος ἐς τὸ ἔσω ἀναγκάζοντα. κατ᾽ αὐτόν 

τὲ τὸν γλουτὸν τιϑέμενον τὸν μοχλὸν καὶ ὀλίγῳ ἀνω- 
, aq 1o US * eer * , τ j 1 2 

τέρω᾽ ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον κατὰ τὸν γλουτὸν ἀντι- 
στηριξέτω τις τῇσι χερσί. ὡς μὴ ὑπείκῃ τὸ σῶμα. ἢ 
e , M US , € e , M 2 , ? 

ἑτέρῳ τινὶ τοιούτῳ μοχλῷ ὑποβάλλων καὶ ἐρείσας ἑς 

τῶν καπέτων τὴν ἁρμόζουσαν ἀντικατεχέτω" τοῦ δὲ 

μηροῦ τοῦ ἐξηρϑοηκότος τὸ παρὰ τὸ γόνυ ἔσωϑεν ἔξω 
, £ , [4 * , 3 ς , , παραγέτω ἡσύχως. ἡ δὲ κρέμασις οὐχ ἁρμόσει τούτῳ 

Ld , - 3 / — 2 - e Ἃ - 

τᾷ τρόπῳ τῆς ὁλισθήσιος τοῦ ἄρϑρου" ὁ γὰρ πῆχυς 
- 3 , 3 , kil * Ἁ - L2 τοῦ ἐχκερεμαμένου ἀπωϑοίη ἂν τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ 

1 σκευάξει B, -ζον M V, -ξη EN, -ηταῖ ἀρ. (cf. p. 235,17) 
ἤδη om. V — 2 πουλὺ M τι om. AS 3 τοῖσι om. Ap. 

πλείστοισι BM (v add. M?) 4 AZ περὶ καταρτισμοῦ τῆς 
τοῦ μηροῦ κεφαλῆς ἣν εἰς τὸ ἔξω μέρος ὀλίσϑη tit. Β ὀλίσϑημά 
ἐστιν τῶν κατὰ oU gov ἢ κατὰ ἁρμογὴν συνκειμένων ὀστῶν φορὰ 
εἰς To παρὰ φύσιν in m. D? ἐμβολὴ τῆς κατισχιον αρϑρου mv 
εις TO εξω ἡτοῦυ μηροῦυ κεφαλὴ εξαρϑρηση ti. I! 7j om. BMV 

τοῦ om. MVr ἔξω μέρος τοῦ μ. 7 x. Ap. 5 οὕτως Ap. 
om. MV ποιέε. codd. 6 ὡς Γ' Ai Ap. Litt. Erm. Pq., 
om. codd. τοιούτω τρόπω ΒΓ 8 μέρους Β εἰς M εἴσω 
MV εἰς τὸ ἔξω μέρος ἐς τὸ ἔσω Ap. κατά τε ov. BM V, 
κατά ys cv. Litt. Erm. Pq. (rs, ss. ys N) 9 τε post αὖτ. 
om. B  óAov D' 10 ἐπὶ... ἐκπεπτωκός: (p. 233,6) om. I' 

ὑγιεὲς Β 11 gsool(v ΜΏΒΝ, -ν cet. ὑπείκει B 12 τινὲ 
om. Ap. ὕπερβ. MV ἐς Erm., ἐκ codd. 18 καπεδων Ap. 

αντικάτωχε δὲ μήποτε τοῦ μ. ̓ ΑΡ. 14 ὠλισϑηκότος pro 
ἐξηρϑ. Ap. εἶσ. MV ἔξωϑεν coo ἢ θυ γι: (c ex o fecit 
man. recentior) παρ. m. prima Ap. 15 ἁρμόξει Ap. 
17 éyxosu. B. — &zo(o Ap.)8£o: M V Ap. 
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DO CN ER , D , ' - , αὶ Ὁ 
ἀπὸ τῆς κοτύλης. τὴν μέντοι σὺν τῷ ξύλῳ τῷ ὑπο- 

τεινομένῳ μόχλευσιν μηχανήσαιτ᾽ ἄν vig, ὥστε ἁρμόξειν μεν moy Un goanj / τις. d 
καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισϑήματος ἔξωϑεν προδσαρ- 
τέων. ἀλλὰ τί xci δεῖ; ἣν γὰρ ὀρϑῶς μὲν xci εὖ 

^ 3 - b , , 2 μ᾿ 9 , χατατείνηται. ὀρϑῶς δὲ μοχλεύηται. τί οὐκ ἂν ἐμπέσοι s 
ἄρϑρον οὕτως ἐκπεπτωχός:; 

15. "Hv δὲ ἐς τοὔπισϑεν μέρος ἐχπεπτώχῃ ὃ μηρός. 

τὰς | μὲν κατατάσιας χαὶ ἀντιτάσιας οὕτω χρὴ ποιεῖ- 306 

σϑαι. ὡς εἴρηται. ἐπιστορέσαντα δὲ ἐπὶ τὸ ξύλον 

ἱμάτιον πολύπτυχον ὡς μαλϑακώτατον. πρηνέα κατα- τὸ 

κλίναντα τὸν ἄνθρωπον οὕτω κατατείνειν" ἅμα δὲ τῇ 

κατατάσει χρὴ τῇ σανίδι καταναγκχάζειν τὸν αὐτὸν τρό- 

zov ὡς τὰ ὑβώματα κατ᾽ ἴξιν τοῦ πυγαίου ποιησά- 
^ M M E 9 N , , 2553 usvov τὴν σανίδα. xci μᾶλλον ἐς τὸ χάτω μέρος ἢ ἐς 

τὸ ἄνω τῶν ἰσχίων" καὶ ἡ ἐντομὴ ἣ ἐν τῷ τοίχῳ τῇ ι- 
, δὴ 3 - pid 2 ? 3 , N ji 

σανίδι uy εὐθεῖα ξἕστω. ἀλλ᾽ ὀλίγον καταφερὴς πρὸς 

τὸ τῶν ποδῶν μέρος. αὕτη ἡ ἐμβολὴ κατὰ φύσιν τε 

μάλιστα τῷ τρόπῳ τούτῳ τοῦ ὀλισϑήματός ἔστι καὶ 

1 σὺν, ss. É N, ξὺν cet. 2 μοχλευσειν Ap. μηχανήσετο 
&v B, μηχανῆς ἅπαν τις Ap. ἁρμόσαι Ap. 3 καὶ ante 
τούτῳ om. Ap. au προσαρτέον MV, πρὸς ἀκτέον Ap. 
4 post δεῖ vulgo add. πλείω λέγειν, om. BMY, δεῖ πλ. À. Om. 
Ap. καὶ μὴν pro ἢν Ap. ὄ ἔτι ἂν οὐκ éuz. Ap. 6 £x- 

πεπτωκός Om. Ap. 7 AH περὶ καταρτισμου τῆς τοῦ μηροῦ 
κεφαλῆς ἣν εἰς τὸ ὄπισϑεν μέρος ὀλισϑὴ tit. B, ἐμβολὴ τῆς κατ᾽ 
ἰσχίον ἀρϑροῦυ ἣν εἰς τὸ οπισϑὲν ἡ τοῦ μηρου ἜΣ εξαρ- 
ϑρηση tit. l' τοῖσιν δὲ εἰς τὸ ὄ. ὁ μηρὸς ἐκπεπτώκει ΑΡ. 
8 ἀνατάσιας BI' οὕτως BI' δεῖ pro χρὴ Ap. 8. 9 ποιέε. 
codd. 9 ὥσπερ ἤδη Ap. ὑποστρώσαντα δὲ ὑπὸ Ap. ἐπι- 
ὁτορέσαντα.... ὀλισϑήμ. (p. 224, 5) om. Γ' 10 ὡς om. Ap. 
μαλακώ(ὁ B). BMV post μαλακ. add. £y MV 10. 11 μαλ- 
ϑακότ. πρηναῖα κατακλῖναι Ap. 11 οὕτως Ap. 18 ὥσπερ 
Ap. i£. M κατήξειν Ap. 14 σανίδιν B καὶ post σαν. 
om. Ap. 15 ἡ ante ἐν om. MVAp. τύχω BM Ap. 16 εὐ- 
dela V 17 τε om. Ap. 18 ro roozco rovro AÀp., τὸν τρό- 
πον τοῦτον Dietz 18 ἐστιν Ap. 



σι 
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ἅμα ἰσχυροτάτη. ἀρκχέσειε δ᾽ ἂν ἴσως ἀντὶ τῆς σανίδος 

καὶ ἐφεξόμενόν τινα ἢ τῇσι χερσὶν ἐρεισάμενον ἢ ἐπι- 
βάντα ἐξαπίνης ὁμοίως ἐπαιωρηϑῆναι ἅμα τῇ κατατάσει. 

ἄλλη δὲ οὐδεμία ἐμβολὴ τῶν πρόσϑεν εἰρημένων κατὰ 

φύσιν ἐστὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ τοῦ ὀλισϑήματος. 

16. "Hv δὲ ἐς τοὔμπροσϑεν ὀλίσϑῃ. τῶν μὲν κατα- 
τασίων ὃ αὐτὸς τρόπος ποιητέος᾽ ἄνδρα δὲ χρὴ ὡς 

ἰσχυρότατον ἀπὸ χειρῶν καὶ ὡς εὐπαιδευτύτατον ἐνερεί- 

σαντα τὸ ϑέναρ τῆς ἑτέρης χειρὸς παρὰ τὸν βουβῶνα 

10 χαὶ τῇ χειρὶ τῇ ἑτέρῃ τὴν ἑωυτοῦ χεῖρα προσκαταλα- 
808 βόντα ἅμα μὲν ἐς τὸ κάτω μέρος ὠϑεῖν τὸ | ὀλίσθημα. 

1 σι 

e Y 2 27 - ΄ , [34 
ἅμα δὲ ἐς τοὔμπροσϑεν τοῦ γούνατος μέρος. οὗτος 

M ς , - , - ^ , , , 

γὰρ ὃ τρόπος τῆς ἐμβολῆς κατὰ φύσιν μάλιστα τούτῳ 
€ , , , 9 9 . ^ ς x , , 

τῷ ὀλισϑήματί ἐστιν. ἀτὰρ καὶ ὁ κρεμασμὸς £yyóc TL 

τοῦ κατὰ φύσιν. δεῖ μέντοι τὸν ἐγκριμνάμενον ἔμπει- 

ρον εἶναι. ὡς μὴ ἐχμοχλεύῃ τῷ πήχει τὸ ἄρϑροον, ἀλλὰ 

περὶ μέσον τὸν περίνεον καὶ κατὰ τὸ ἱερὸν ὀστέον τὴν 

ἐγκρέμασιν ποιῆται. 

Tl. Εὐδοκιμεῖ δὲ δὴ καὶ ἀσκῷ τοῦτο τὸ ἄρϑρον 

1 δ᾽ om. B 2 χερσὶ(νὉ M 3 ὁμοίως om. Ap. Litt. 

Erm. 4 ovósui M, ουδεμιας Ap. 5 ἐστὲν Ap. 6.490 περι 
καταρτισμου τῆς τοῦ μηροῦ κεφαλὴς qv εἰς τὸ ἐμπροσϑὲν μέρος 
olm tit. B στὸ ἔμπ: MV  óàÀ. om. I', é&oà. Ap. μὲν S 
ποιητέος (1) oblita, ἄνδρα ... ποιῆται (18) om. I' 8 ἀπὸ τ: 
εὐπαιδ. om. M!, add. in m. M? 8. 9 ἀνερησ. Ap. 9 τῆς 
χ. τῆς ἑ. MV, τῆς xy. &. Gal. in verbis Hipp. 763 10 σῇ εἰ 
χ MV 10. 11 προκαταλαμβανοντα Ap. 11 μέρος post 
κάτω eras. M, om. V ὀλισϑέειν V, ὠϑέειν cet. τοῦ ὀλισϑή- 
ματος Ap. 19 τὸ ἐμπρ. MV γόν. V 19 γὰρ et τῆς om. 
ἂρ. μα. x. góc. MV 14 ἐστιν om. Ap. 15 ἐγκριμνάμι. 
B, £xxoi((q V)uvéáu. MV, ἐκκρεμάμ. Ap. 15.16 ἔμπειρ. om. 
MAp., ἔμπυρον in m. inf. M? εἶναι ἔμπειρ. V 106 ἐκμοχλεύειν 
Ap. 17 κατὰ pro περὶ BAp. τὴν om. B!, add. Β in m. 
18 éyxo. B, ἐκκρ. cet. σοιέηται BM V, ποιέε. vulg., ποιητέον 
Ap. 19 εὐδοκιμέει codd. δὴ om. Ap., δεῖ M ante ἀσκῷ 
add. ὁ πειραϑείς N (lin. del) vulg. Pq., om. BMV ΓΆΡ. cet. 
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ἐμβάλλεσθαι" καὶ ἤδη μέν τινας εἶδον. οἵτινες ὑπὸ 
, M ' ze 9 M jJ M 

φλαυρότητος καὶ τὰ ἔξω ἐκκεκλιμένα καὶ τὰ ὕπισϑεν 

ἀσκῷ ἐπειρῶντο ἐμβάλλειν. οὐ γινώσκοντες ὅτι ἐξέβαλ- 

λον αὐτὸ μᾶλλον ἢ ἐνέβαλλον" ὁ μέντοι πρῶτος ἐπι- 

νοήσας δῆλον ὅτι πρὸς τὰ ἔσω ὠλισϑηκότα ἀσκῷ 5 
ἐμβάλλειν ἐπειρήσατο. ἐπίστασϑαι μὲν οὖν χρὴ ὡς 

χρηστέον ἀσκῷ. εἰ δέοι χρῆσϑαι" διαγινώσκειν δὲ δεῖ 

ὅτι ἕτερα πολλὰ ἀσκοῦ κρέσσω ἐστίν. χρὴ δὲ τὸν μὲν 

ἀσχὸν ἐνθεῖναι ἐς τοὺς μηροὺς ἀφύσητον ἐόντα. ὡς 

ἂν δύναιτο ἀνωτάτω πρὸς τὸν περίνεον ἀνάγοντα, ἀπὸ 10 

δὲ τῶν ἐπιγουνίδων ἀρξάμενον ταινίῃ πρὸς ἀλλήλους 
τοὺς μηροὺς καταδῆσαι ἄχρι τοῦ ἡμίσεος τῶν μηρῶν" 

ἔπειτα ἐς ἕνα τῶν ποδεώνων. τὸν λελυμένον. ἐνθέντα 
» x , , - Ej , a M 2 , 

αὐλὸν ἐκ χαλκίου φῦσαν ἐσαναγκάξειν 6&g τὸν ἀσκόν" 

τὸν δὲ ἄνθρωπον | πλάγιον κατακεῖσϑαι τὸ σιναρὸν 810 

σκέλος ἐπιπολῆς ἔχοντα. dj μὲν οὖν παρασκευὴ αὕτη τὸ 
ἐστίν" σκχευάξζονται δὲ κάκιον οἱ πλεῖστοι ἢ ὡς ἐγὼ 

εἴρηκα" οὐ γὰρ καταδέουσιν τοὺς μηροὺς ἐπὶ συχνόν. 

ἀλλὰ μοῦνον τὰ γούνατα. οὐ δὲ κατατείνουσι" χρὴ δὲ 

x«i προσκατατείνειν. ὅμως δὲ ἤδη τινὲς ἐνέβαλλον 30 

ῥηϊδίου τοῦ πρήγματος ἐπιτυχόντες. εὐφόρως δὲ οὐ 

1l χαὶ ἤδη... τελευτήν. (p. 236, 16) om. Τ' 2 φαυλοτ. 
MVAyp. κελλιμενὰ x. rc μὴ εἰς τούπ. &. iuf. ἐπειραϑησαν oi 
yw. αυτοις or. ἐξεβαλλὲν ἢ εἰσεβαλλεν Ap. — 5 δηλονότι V εἴσω 
MV ὀλ. B 7 χρέε. codd. χρὴ pro δεῖ MV ὃ ἐστί MV, om. 
Ap. μὲν om. Ap. 9 καταϑεῖναι MV, ἐνθ. ΒΑΡ. — 10 οὖν ἦτε 
(i. e. οἷόν «&) pro δύν. Ap. ἀναγαγοντὰ B, ἄνω ἀνάγοντα Ap. 
12 μέχρι Ap. ἡμίσεως M τῶν μηρῶν om. Ap. 18 εἰς Β 
ποδῶν B, πολλῶν MV, ποδεώνων Wb. ἔπ. δὲ ἐν Óvow ποδεοιν 
ὄντων λελυμένων Ap. τῶν λελυμένων B ἐνϑέντα om. Ap. 
14 αυὐλῶ Ap. χαλκείου MV — φυσιὲν ἀναγκ. Ap. 1 κατακέε. 
MV 16 ἐπιπολληῆς B οὖν om. Ap. 11 ἐστί MV, om. Ap. 
τάχιον Ap. 18 καταδέουσι MV Àp. συχνῶν Ap. 19 yóv. 

yoóv. καὶ οὐ προσκατατείνουσιίν M) MV 20 zxoox. Ap. 
21 τοῦ om. MVAp. ἐπιτυχόντος Ap. 
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πάνυ ἔχει διαναγκάξεσϑαι οὕτως" ὅ τε γὰρ ἀσχὺς ἐμφυσώ- 
J SW Y ΄ 3 An f N - M - μένος οὐ τὰ ὀγκηρότατα αὐτοῦ ἔχει πρὸς τῷ ἄρϑρῳ τῆς 

κεφαλῆς. ἣν δεῖ μάλιστα ἐκμοχλεύσασϑαι. ἀλλὰ κατὰ 

ἑωυτὸν αὐτὸς μέσος καὶ τῶν μηρῶν ἴσως ἢ κατὰ τὸ μέσον 

ἢ ἔτι κατώτερον" οἵ τ᾽ αὖ μηροὶ φύσει γαυσοὶ πεφύ- [T 

X«Gwuv' ἄνωθεν γὰρ σαρχώδεξς τε καὶ σύμμηροι. ἐς 
δὲ τὸ κάτω ὑπόξυροι. ὥστε καὶ 9 τῶν μηρῶν φύσις 

ἀπαναγκάζει τὸν ἀσκὸν ἀπὸ τοῦ ἐπικαιροτάτου χωρίου. 
εἰ γοῦν τις σμικρὸν ἐνθήσει τὸν ἀσκόν, σμικρὴ ἡ ἰσχὺς 
Ned δ , Ed 2 ἐφ ' LA 2? δὲ 10 ἐοῦσα ἀδύνατος ἔσται ἀναγκάζειν τὸ ἄρϑρον. εἰ δὲ 

δεῖ &oxG χρῆσϑαι. ἐπὶ πολὺ οἱ μηροὶ συνδετέοι πρὸς 
9 ΄ ^ er M , M , e 9 j! 

ἀλλήλους. καὶ ἅμα τῇ κατατάσει τοῦ σώματος 0 ἀσκὸς 
, » iJ N , 5 , e ^ ^ - φυσητέος᾽ τὰ δὲ σκέλεα ἀμφότερα ὁμοῦ xal χαταδεῖν 

ἐν τούτῳ τῷ τρύπῳ τῆς ἐμβολῆς ἐπὶ τὴν τελευτήν. | 

81 (8. Χρὴ δὲ περὶ πλείστου μὲν ποιεῖσϑαι ἐν πάσῃ 

i16 τῇ τέχνῃ, ὕπως ὑγιᾶ ποιήσεις τὸν νοσεῦντα᾽ εἶ δὲ 

πολλοῖσι τρόποισι οἱόν τὲ εἴη ὑγιᾶ ποιεῖν. τὸν ἀοχλό- 

τατον χρὴ αἱρεῖσθαι" καὶ γὰρ ἀνδραγαϑικώτερον τοῦτο 

1 φυσώμ. Β τὸ ἄρϑρον B 3 ΡΥ δὲ pro óg 
B 4 τὸ ante μέσον om. B 5 κατωτέρω M 6 ξύμμ. 
codd. * ὑπόξυροι B Erm., ὑπόξηροι. cet. 8 ἐπαναγκ. codd., 
ἀπ. litt. 9 γοῦν scripsi, vs οὖν codd., τε del. Erm. TL 
cux. BMVvulg., τις uix. EK, τις cu. Linden μικρὴ codd., 
cu. Erm. ex Vossiano 10 δυνατὸν V, yo. δυνατόν ἔστι 1. m. 

M ἐστιίν B) BM 11 χρέε. codd. — £vvó. V, ξυνδετξόι M 
13 καὶ om. MV 14 ἐπὶ τὴν cvs. om. B 15 δὲ om. 

Ap. μὲν om. Ap. ποιησϑαι Ap., ποιέε. cet. 16 τῇ om. 
Ap. post τέχνῃ add. χρεισϑαι δ᾽ Ap. 0x. MV. ὑγιὲς BMV, 
-:&& I', uj Ap. post óy. add. μὲν codd., om. I' Ap. — zouj- 
σῃς vulg., -σειε Ap. -σεις Litt. »νοσέοντα I'Ap. τὸ νοσέον 
ΜΥ εἰ 02... εὑρ. (p. 287, 4) om. ΓΤ 11 πολλοὺς τρόπους 
Ap. τρόποις B, -ποισιν (v M?) MV οἴονται Ap. εἴης B 
ὑγιέας MV, ὕγειξα Ap. ποιέειν codd. 17. 18 ὀχλωτ. B 
18 αἱρέε. MV, ἐρεῖσϑαι Ap. ἀνδραγαϑικωτατον B, ἀνδραεϑὶ- 
κωτατον Ap. 
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xci τεχνικώτερον. ὅστις μὴ ἐπιϑυμεῖ δημοειδέος κιβδη- 

λίέης. περὶ οὗ οὖν ὃ λόγος ἐστίν, τοιαίδε ἄν τινες 

κατοικίδιοι κατατάσιες τοῦ σώματος εἶεν. ὥστε ἐκ τῶν 

παρεόντων τὸ εὔπορον εὑρίσκειν᾽ τοῦτο μέν. εἶ τὰ 

δεσμὰ τὰ ἱμάντινα μὴ παρείη τὰ μαλϑαχὰ καὶ προδη- σι 

νέα. ἀλλὰ ἢ δειραὶ ἢ ὅπλα ἢ σχοινία. ἢ ταινίῃσι χρὴ 

ἢ ἐχρήγμασι τρυχίων ἐρινέων περιελίσσειν ταύτῃ ud- 

λιότα, ἧ μέλλει τὰ δεσμὰ καϑέξειν καὶ ἔτι ἐπὶ πλέον" 

ἔπειτα οὕτω δεῖν τοῖσι δεσμοῖσι" τοῦτο δέ. ἐπὶ κλίνης 

χρή. ἥτις ἰσχυροτάτη καὶ μεγίστη τῶν παρεουσέων. 10 

κατατετάσϑαι καλῶς τὸν ἄνϑρωπον᾽ τῆς δὲ κλίνης 

τοὺς πόδας ἢ τοὺς πρὸς κεφαλῆς ἢ τοὺς πρὸς ποδῶν 

ἐρηρεῖσϑαι πρὸς τὸν οὐδόν. εἴτε ἔξωϑεν συμφέρει εἴτε 

ἔσωϑεν" παρὰ δὲ τοὺς ἑτέρους πόδας παραβεβλῆσϑαι 

ξύλον τετράγωνον. πλάγιον. διῆκον ἀπὸ τοῦ ποδὸς 5 

πρὺς τὸν πόδα. καὶ ἣν μὲν λεπτὸν ἢ τὸ ξύλον, προσδε- 

δέσϑω πρὺς τοὺς πόδας τῆς κλίνης. ἢν δὲ παχὺ 1, 

οὐ δεῖ᾽ ἔπειτα τὰς ἀρχὰς χρὴ τῶν δεσμῶν καὶ τῶν 
πρὸς χεφαλῆς καὶ τῶν πρὸς ποδῶν προσδῆσαι ἕκατέ. 814 

ρας πρὺς ὕπερον ἢ πρὸς ἄλλο τι τοιοῦτο ξύλον" ὃ δὲ so 

δεσμὸς ἐχέτω ἰϑυωρίην χατὰ τὸ σῶμα ἢ καὶ ὀλίγον 

1 τεχνικώτατον BM V Ap., -τερον cet. post τεχν. add. ἄν 
τις ὑπολάβοι Ap. ἐπεϑύυμη B, ἐπιϑυμῆ Ap., -és vulg. ἤδημ. 
B, δημοειδὴς V, δημιοειδεος Ap. 1. 2 κιβδηλιος Ap. ἐστὶ MV 

3 post εἶεν 1terant ἂν MV 4 ἢ pro sé& MV 5 τὰ ante 
iu. om. BI' τὰ ante μαλϑ. om. BMV 6 ἄλλα I' σιρᾶ B 
in raso l, subest σιδήρεα, cstoc I, σιδήρεα MV ἢ ante ταῖν. 
om. MV Quae post σχοινία sequuntur, om. I' 1 ἐρρήγμ. 
codd., ἐκρ. Litt. ex Gal. gloss. XIX 96 K.: ἐκρήμασιν, ἀποσχίσμασι, 
ῥακῶν. 8 καϑέξ. om. M, add. M? i. m. ἐπιπλεῖον B 
9 τοῦτον MV 11 καλῶς om. Β 13 évug. BM 14 sic. M 

παρεμβεβλ. BV — 16 et 17 £g ΜΥ 18 o? δεῖ scripsi, οὐδὲν 
BMV, μηδὲν vulg. 20 τοιοῦτον ΜΥ 21 só9voo. BMVN!, 
i9. cet. 
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ἀνωτέρω. συμμέτρως δὲ ἐχτετάσϑω πρὸς τὰ ὕπερα, 
ὡς ὀρϑὰ ἑστεῶτα τὸ μὲν παρὰ τὸν οὐδὸν ἐρείδηται. 
τὸ δὲ παρὰ τὸ ξύλον τὸ παραβεβλημένον" κἄπειτα οὕτω 

τὰ ὕπερα ἀνακλῶντα χρὴ τὴν κατάτασιν ποιεῖσϑαι. ἀρκεῖ 

δὲ καὶ κλῖμαξ ἰσχυροὺς ἔχουσα τοὺς κλιμαχτῆρας ὑὕποτε- 

ταμένη ὑπὸ τὴν κλίνην ἀντὶ τοῦ οὐδοῦ τε χαὶ τοῦ ξύλου 

σι 

τοῦ παρατεταμένου. ὡς τὰ ὕπερα πρὸς τῶν κλιμαχτή- 

ρῶν τοὺς ἁρμόζοντας ἔνϑεν x«i ἔνϑεν προσερηρεισμένα, 
ἀνακλώμενα οὕτω τὴν κατάτασιν ποιῆται τῶν δεσμῶν- 

19. Ἐμβάλλεται δὲ μηροῦ ἄρϑρον καὶ τόνδε τὸν τρό- 
πον. ἢν ἐς τὸ ἔσω ὀλίσϑῃ καὶ ἐς τὸ ἔμπροσϑεν᾽ 
κλίμακα χρὴ κατορύξαντα ἐπικαϑίσαι τὸν ἄνθρωπον, 

ἔπειτα τὸ μὲν ὑγιὲς σκέλος ἡσύχως κατατείναντα προῦδ- 

δῆσαι. ὅπου ἂν ἁρμόσῃ" ἐκ δὲ τοῦ σιναροῦ χεράμιον 

15 ὕδωρ ἐγχέαντα ἐκχρεμάσαι ἢ σπυρίδα λίϑους ἐμβα- 

316 λόντα. ἕτερος τρόπος ἐμβολῆς" ἣν ἐς τὸ ἔσω | ὀλίσϑη, 

στρωτῆρα χρὴ διαδῆσαι μεταξὺ δύο στύλων. ὕψος ἔχοντα 

συμμέτρως προεχέτω δὲ τοῦ στρωτῆρος κατὰ τὸ ὃν 

μέρος. ὁπόσον τὸ πυγαῖον᾽ περιδήσας δὲ περὶ τὸ στῆ- 

1 ξυμμ. codd. ἐντετ. ΜΥ 4 ποιέεσϑαι B, -ἔειν MV 
ἀρκέει codd. 5 καὶ om. MV 1 τεταμένου V 9 ἀνακΆ. 
om. MV ποιξέηται B, -εἴται M V 11 εἴσω BMV, ἔσω N! 

ὀλισϑήκη καὶ B, ὀλίσϑῃ 7 καὶ Ap., τ-σϑῆ καὶ MV 12 ἐπι- 
καϑησαι B, περικαϑίσαι Ap. 13 εἶτα Àp. κατατείνοντα 
Ap. 14 ὅκου MV ante «totu. add. ἐς MV, ἐσκερ. B!, 
mut. in σκερ. B?, ἐς om. Ap. — 15 ἐγχέαντα Litt., ἐγ(ἐκ- γ)χέαν- 
τας BMV, ἐγχέας Ap. ἢ & 6zvoi0« B . ante σπυρ. add. 

ἐς MV, om. Ap. σφυρ. MAp., cQvo. V 15. 16 ἐμβαλόντα 
Litt. ἐμβαλὼν BAp., ἐμβάλλοντας MV 16 ἔσω N!, εἴσω 
rel. ὀλισϑηκὴη B 18 σύμμετρον ἂρ. zoosy. Litt., zooc- 
ἐχέτω codd. etotjjo0g V κατο B!, inde x«r« co restit. B* 

r ὁ vocsov add. ante κατὰ B, post μέρος (19) MV, om. Ap. 
19 usooxocov Β΄, inde fecit uiae ὅσον B* óx. MV ὅσον 
συγώνα scripserat Ap. m. prima, zvyeiov (in ras. inde ab « 
litt.) m. rec. τὸ πυγμαῖον Pq. (cubitum Vidius, unde Foesius 
et Litt. coniecerant πηχυαῖον) 
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Voc τοῦ ἀνθρώπου ἱμάτιον, ἐπικαϑίσαι τὸν ἄνϑρωπον 

ἐπὶ τὸ προέχον τοῦ στρωτῆρος᾽ εἶτα προσλαβεῖν τὸ 

στῆϑος πρὸς τὸν στύλον πλατεῖ τινι" ἕπειτα τὸ μὲν 

ὑγιὲς σκέλος κατεχἕέτω Tig, ὡς μὴ περισφάλληται" ἐκ 

δὲ τοῦ σιναροῦ ἐκκρεμάσαι βάρος ὅσον ἁρμόζει. ὥσπερ 5 

καὶ πρόσϑεν ἤδη εἴρηται. 

19. Πρῶτον μὲν οὖν δεῖ εἰδέναι ὅτι πάντων τῶν 
ὀστέων αἱ συμβολαί εἶσιν ὡς ἐπὶ πολὺ ἡ κεφαλὴ xai 
c , D 2g er N ' e , b ΝΑ: 6 

q χοτύλη ἐφ᾽ ὧν δὲ xci ἡ χώρα χοτυλοειδὴς καὶ ἐπί- 

μαχρος᾽ ἕνιαι δὲ τῶν χωρέων γληνοειδέες εἰσίν. αἰεὶ τὸ 
ὃὲ ἐμβάλλειν δεῖ πάντα τὰ ἐκπίπτοντα ἄρϑοα. μά- 
λιστα μὲν εὐθὺς παραχρῆμα ἔτι ϑερμῶν ἐόντων᾽ εἶ δὲ 

΄ ς , 4 - M ^ My - 2 tAÀ ; c A 1 μή. ὡς τάχιστα᾽ xci γὰρ τῷ ἐμβάλλοντι ῥηίτερον καὶ 

ϑᾶσσόν ἐστιν ἐμβαλεῖν καὶ τῷ ἀσϑενέοντι πολὺ &xovo- 
τέρη 1j ἐμβολὴ ἡ πρὶν διοιδεῖν ἔστιν. δεῖ δὲ αἰεὶ 15 

, Nj x e , , 2 » 

πόντα τὰ ἄρϑρα. ὁπόταν μέλλῃς ἐμβαλεῖν. προαναμα.- 

λάξαι καὶ διακιγκλίσαι" δήιον γὰρ ἐθέλει ἐμβάλλεσϑαι. 318 

παρὰ πάσας δὲ τὰς τῶν ἄρϑρων ἐμβολὰς ἰσχναίνευν 

δεῖ τοὺς ἄνϑρωπους. μάλιστα μὲν περὶ τὰ μέγιστα 

ἄρϑρα καὶ χαλεπώτατα ἐμβάλλεσϑαι. ἥκιστα δὲ περὶ 5ο 
^ 2 , ' 6 , 

τὰ ἐλάχιστα xci ῥηίδια. 

80. Ζακτύλων δὲ ἣν ἐκπέσῃ ἄρϑρον τι τῶν τῆς 

1 ἐπικαϑησαι ΒΑΡ. τὸν ἄνϑρ. om. Ap. 2 προσεχὲς 
MV προσβάλλειν Ap. 3 τύλον V 4 περισφάληται B 
5 xosuccc. B — &ouoon B, ἂν &ouótg MV ὥσπερ oov B, ὡς 
MV ὥσπερ.... sig. om. Ap. 6 ἤδη om. MV 7 ὅτι τὰ 
ἄρϑρα ἔτι ϑερμῶν ὄντων ἐμβάλλειν δεῖ tit. in m. sup. et 
paullo infra £v τισι τὸ περὶ ἄρϑρων ἕως ὧδε ἦν M 8 ξυμβ. 
codd. πουλὺ BMV, πολὺ vulg. 9. 10 ὑπόμακρος B 
10 χώρέων om. V ἀεὶ codd. 11 ἐμβαλεῖν B — 12 ἐστι BM 

13 ἐμβαλοντι B 14 ἐμβαλεει B, -λέειν ΜΥ͂ πουλὺ M 
15 7j zo. BMV, ἡ Litt. ex Par. Η διωδεῖν ΒΜ ἐστι MV 

ἀεὶ codd. 16 óx. codd. ἐμβάλλειν MV 16. 17 προσαναμ. 
B 11 ῥήιον scripsi, ῥᾷον codd. ἐμβάλεσϑαι Β 22 δακτύ- 
λων ἐμβολή tit in m. inf. M 
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χειρός. ἤν τε TO πρῶτον ἤν τὲ τὸ δεύτερον ἤν τε TO 

τρίτον, οὑτὸς τρόπος τῆς ἐμβολῆς χαλεπώτερα μέντοι 

αἰεὶ τὰ μέγιστα τῶν ἄρϑρων ἐμβάλλειν. ἐχπίπτει δὲ 
τέσσαρας τρόπους. ἢ ἄνω ἢ κάτω ἢ ἐς τὸ πλάγιον 

ἑχατέρωϑεν. μάλιστα μὲν ἐς τὸ ἄνω. ἥκιστα δὲ ἐς τὰ 

πλάγια. ἐν τῷ σφόδρα κινεῖσϑαι. ἑκατέρωϑεν δὲ τῆς 

χώρης. οὗ ἐχβέβηκεν, ὥσπερ ἄμβη ἐστί. ἣν μὲν οὖν 

ἐς τὸ ἄνω ἐκπέσῃ ἢ ἐς τὸ κάτω. διὰ τὸ λειοτέρην 
εἶναι ταύτην τὴν χώρην ἢ ἐκ τῶν πλαγίων χαὶ ἅμα σμι- 

xoig ἐούσης τῆς ὑπερβάσιος. ἢν μεταστῇ τὸ ἄρϑρον, 

δηίδιόν ἐστιν ἐμβάλλειν. τρόπος δὲ τῆς ἐμβολῆς ὅδε" 
περιελίξαι τὸν δάχτυλον ἄχρον ἢ ἐπιδέσματί τινι ἢ 
ἄλλῳ τρόπῳ τοιούτῳ τινί, ὕπως. ὁπόταν κατατείνῃς 

ἄχρου λαβόμενος. μὴ ἀπολισϑάνῃ" ὅταν δὲ περιελίξῃς. 

τὸν μέν τινα διαλαβέσϑαι ἄνωϑεν τοῦ χαρποῦ τῆς 

χειρός. τὸν δὲ τοῦ κατειλυμένου" ἔπειτα κατατείνειν 

πρὸς ἑωυτὸν ἀμφοτέρους εὖ μάλα x«i ὅμα ἀπῶσαι TO 
ἐξεστηκὸς ἐς τὴν χώρην. ἢν δὲ ἐς τὰ πλάγια. τῆς μὲν 

κατατόσιος οὑτὸς τρόπος᾽ ὅταν δὲ δὴ δοχῇ cow ὑπερ- 

βεβηκέναι τὴν ἄμβην. ἅμα χρὴ κατατείναντας ἀπῶσαι 

ἐς τὴν χώρην εὐθύς. ἕτερον δέ τινα ἔκ τοῦ ἑτέρου 

μέρεος τοῦ δαχτύλου φυλάσσειν καὶ ἀνωϑεῖν. ὅπως 

2 ἘΠῚ V μὲν pro μέντοι ΜΥ 8 ἀεὶ codd. κινέε. codd. 

ἄμβη 
4 1 δου αν ὁ ἐπανάστασις tit. M 6 κινέε. codd. ἕκατε- 
ρωϑέν τε BV — V ἐστίν V 9. 10 μικρῆς codd., scripsi ou. 

11 ὧδε M 19 M IT. y 13 0x, óx. codd. κατείνης B 
14 περιελλίξης Ν 16 κατειλυμ. Wb., κατειλημμένου codd. 
xo«ro τείνειν B 18 post ἐξεστηκὸς add. ἄρϑρον MV 

post πλάγια add. vulg. ἐχπέση, om. BMV 19 ὡυτὸς BM, 
ὠντὸς V δοκέη codd. 20 ἄμβην scripsi, γράμμην codd. 

κατατείναντα Erm. 22 gesoov DB, μέρους MY, μέρεος Litt. 
ex Par. MN ἀνωϑέειν codd. ὅκ. codd. 
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μὴ πάλιν ἐκεῖϑεν ἀπολίσϑῃ. ἐμβάλλουσι δὲ ἐπιεικέως | 
καὶ αἱ σαῦραι «i ix τῶν φοινίκων πλεχόμεναι., ἢν 820 

κατατείνῃς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τὸν δάκτυλον. λαβόμενος 

τῇ μὲν ἑτέρῃ τῆς σαύρης, τῇ δὲ ἑτέρῃ τοῦ καρποῦ 
τῆς χειρός. ὁπόταν δὲ ἐμβάλῃς. ἐπιδεῖν δεῖ ὀθονίοισι s 

ὡς τάχιστα λεπτοτάτοισι. κεκχηρωμένοισι κηρωτῇ μήτε 

λίην μαλϑακῇ μήτε λίην σκληρῇ; ἀλλὰ μετρίως ἐχούσῃ" 

ἣ μὲν γὰρ σχληρὴ ἀφέστηκεν ἀπὸ τοῦ δαχτύλου" ἢν 

ὃξ ὑγοὴ y. ϑερμαινομένου τοῦ δαχτύλου διατήκεται 

χαὶ ἀπόλλυται. λύειν δὲ ἄρϑρον δακτύλου τριταῖον 10 

ἢ τεταρταῖον" τὸ δὲ ὅλον ἣν uiv φλεγμήνῃ. πυκνότε- 

gov λύειν᾽ εἰ δὲ wá, ἀραιότερον. κατὰ πάντων δὲ 

τῶν ἄρϑροων ταῦτα λέγω. κχαϑίσταται δὲ τοῦ δακτύ- 

λου τὸ ἄρϑρον τεσσαρεσκαιδεκαταῖον. ὃ αὐτὸς δέ ἐστι 
τρύπος χειρὸς δακτύλων Ts xci ποδὸς ϑεραπείης. 15 

8l. Παρὰ πάσας δὲ τὰς τῶν ἄρϑρων ἐμβολὰς δεῖ 

ἰσχναίνειν καὶ λιμαγχονεῖν ἄχρι ἑβδόμης. καὶ si μὲν 

φλεγμαίνοι, πυκνότερον λύειν, εἰ δὲ μή. ἀραιότερον᾽" 

ἡσυχίην δὲ δεῖ ἔχειν αἰεὶ τὸ πονέον ἄρϑρον καὶ ὡς 

κάλλιστα ἐσχηματισμένον κεῖσϑαι. 20 

82. Γόνυ δὲ εὐηθέστερον ἀγκῶνος διὰ τὴν εὐστα- 

λίην καὶ τὴν εὐφυίην., διὸ καὶ ἐκπίπτει καὶ ἐμπίπτει 

1 ἀπολισϑὴῆ BMV, -λίσϑη N 2 αἱ post σαῦραι om. B 
4 αὔρης MV 5 óx. codd. ἐμβάλλης MV ὀϑονίοισιν M?*V 

* ucA9. scripsi, μαλακῇ codd. ἀλλὰ... σκληρὴ (8) om. M, 
add. i. m. M? 9 £g codd. 10 λύει B 11 ὅτι ποτε δεῖ 
λύειν δακτύλου ἄρϑρον tit. M 12 ἣν pro εἰ M 18. 14 πότε 
καϑίσταται δακτύλου ἄρϑρον tit. i. m. M 15 τε om. MV 
17 λιμαγχονέειν codd. ἑβδόμης vulg., -μαίου BMVHE 
19 ἀεὶ codd. 2320 κάλιστα B κέε. codd. 91 περὶ γόνατος 
titi. m. Β ὅτι εὐηϑέστερον γόνυ ἀγκῶνος tit. in m. inf. M 

εὐανϑέστερον MV y. δὲ &yx. εὐηϑ. ἐστιν διὰ Ap. 
22 τὴν om. Ap. καὶ ἐμπ. om. MV 

HiPPOCBRATEs ΤΙ. 16 
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ῥήιον" ἐχπίπτει δὲ πλειστάκις ἔσω, ἀτὰρ καὶ ἔξω καὶ 
399 ὕπισϑεν. ἐμβολαὶ δὲ ix | τοῦ συγκεχάμφϑαι ἢ ἐκλακτί- 

σαι ὀξέως ἢ συνελίξας ταινίης ὄγκον. ἐν τῇ ἰγνύῃ ϑείς. 
ἀμφὶ τοῦτον ἐξαίφνης ἐς ὕκλασιν ἀφιέναι τὸ σῶμα. 

δύναται ὃὲ καὶ κατατεινόμενον μετρίως ὥσπερ ἀγχὼν e 

ἐμπίπτειν τὰ ὕπισϑεν: τὰ ὃς ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἐκ τοῦ 
συγχεχάμφϑαι ἢ ἐχλαχτίσαι. ἀτὰρ καὶ ἔκ κατατάσιος 

μετρίης. ἡ διόρϑωσις ἅπασι χοινή. ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, 
τοῖσι μὲν ὕπισϑεν. συγχάμπτειν οὐ δύνανται. ἀτὰρ 

10 οὐδὲ τοῖσιν ἄλλοισι πάνυ" μινύϑει δὲ μηροῦ xci χνή- 
pue τὰ ἔμπροσθεν: ἢν δὲ ἐς τὸ ἔσω. βλαισότεροι, 

μινύϑει δὲ τὰ ἔξω: ἢν δὲ ἐς τὸ ἔξω. γαυσότεροι, 

χωλοὶ δὲ ἧσσον. κατὰ γὰρ τὸ παχύτερον ὀστέον ὀχεῖ, 
ὠινύϑει δὲ τὰ ἔσω. ἐκ γενεῆς δὲ ἢ ἐν αὐξήσει κατὰ 

τι λόγον τὸν πρόσϑεν. 
88. Τὰ δὲ κατὰ τὰ σφυρὰ κατατάσιος ἰσχυρῆς δεῖται 

ἢ τῇσι χερσὶν ἢ ἄλλοισι τοῖσι. κατορϑώσιος δὲ ἅμα 
ἀμφότερα ποιεούσης" κοινὸν Ó& τοῦτο ἅπασιν. 

19. 84. Τὰ δὲ ἐν ποδὶ ὡς καὶ τὰ ἐν χειρὶ ὑγιᾶ. | 
324 . 8D. Τὰ δὲ τῆς χνήμης συγχοινωνέοντα καὶ μὴ 

1. ῥηι. scripsi, ῥᾷ. codd. εἴσω BM V, scores ἀρ. 32. ante 
ἐκ add. καὶ MV . &vyx. V 8 ξυνελ. B, ξυνελλ. V ἰγνύη 
BVAp.M!, mut. M? in ἐγνύϊι 4 rovrov rov BMVAp,, 
τοῦτον vulg. ὅ δύναται... τοῖσι uiv (9) om. Ap.; post - 
σῶμα ap. ἂρ. sequitur μάλιστα αὕτη τῶν ὕπισϑεν συγκάμπτειν 
κτλ. 6 ἐχπίπτειν DB ἔνϑα ἢ £ MV 8 ἐχπέση V 
9 ξυγκ. ΒΜ 10 τοῖσι BM 11 τὰ om. BMV , τοὔμπ. vulg., τὰ £. 

Ap. εἴσω ΒΜ βλξόωτ. M, ss. M?, βλξόσότ. V, βλεσωτ. Ap. 
13 δὲ pro γὰρ BMV, γὰρ Ap., Mochl. 26 παχύτατον Ap. 
ὀχέει codd. 15 τῶν ἔμπροσϑεν Ap. 16 ὅσοις κατὰ τὰ 

σφυρὰ i. m. sup. M, cf. infra c. 87 et π. ἀγμῶν c. 18 δέεται 
codd. 17 τοῖσι (— τισὶ velut z. &oy. inre. c. 6 in) BMVAp.,, 
τισί Dietz, rhon διορϑ. Ap. 18 ἅπασι V rovrov πᾶσιν 
Ap. 19 ὑγιές B, -£sc MV vulg., del. Erm,, scripsi ὑγιᾶ 
20 Évyx. codd. , ξυγκοινῶν ἐόντα V — μὴ BMY, om. vulg. 
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ἐμπεσόντα. ἐκ γενεῆς ἢ καὶ ἐν αὐξήσει ἐξαρϑρήσαντα, 
ταὐτὰ ἃ χαὶ ἐν χειρί. 

80. Ὁπόσοι δὲ πηδήσαντες ἄνωϑεν ἑἐστηρίξαντο τῇ 
/ I4 m ' 9 , SN , 3 

πτέρνῃ. ὥστε διαστῆναι τὰ ὀστέα καὶ φλέβας ἐχχυμω- 

ϑῆναι xci νεῦρα ἀμφιφλασϑῆναι. ὁπόταν γένηται οἷα Ὁ 

τὰ δεινά. κίνδυνος μὲν σφακελίσαντα τὸν αἰῶνα πρήγ- 

ματα παρασχεῖν: ῥοιώδεα μὲν γὰρ τὰ ὀστέα. τὰ δὲ 
A , / / δὴ ἢ ' 2 E) Z 

νεῦρα ἀλλήλοισι Xovvovéovra. ἕπεὶ καὶ οἷσι ἂν μά- 

λιστα καταγεῖσιν ἢ ὑπὸ τρώματος ἢ ἐν χνήμῃ ἢ &v 

μηρᾷ ἢ νεύρων ἀπολυϑέντων. ἃ κοινωνεῖ τούτων, ἢ ἔκ 10 

κατακλίσιος ἀμελέος ἐμελάνϑη πτέρνη. καὶ voUTOLGU τὰ 

παλιγκοτέοντα ἐκ τῶν τοιούτων. ἔστιν ὅτε καὶ πρὸς 
τῷ σφακελισμῷ γίνονται πυρετοὶ ὀξέες. λυγμώδεες. 

γνώμης ἁπτόμενοι. ταχυϑάνατοι xci ἔτι φλεβῶν αἵμορ- 

ροιέων πελιώσιες. σημεῖα δὲ τῶν παλιγκοτησάντων. 15 

ἣν τὰ ἐκχυμώματα καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ περὶ ταῦτα 
ὑπόσκληρα καὶ ὑπέρυϑρα (ἢ) ἤν τε σὺν σκληρύσματι 

πελιδνωϑῇ. κίνδυνος μελανϑῆψναι" ἣν δὲ ὑποπέλια ἢ 826 

ἢ καὶ πέλια μάλα καὶ ἐκκεχυμωμένα ἢ ὑπόχλωρα καὶ 

μαλθαχά, ταῦτα ἐπὶ πᾶσι τοῖσι τοιούτοισιν ἀγαϑά. 30 

ἴησις. ijv μὲν ἀπύρετος ἧ. ἐλλέβορον. εἰ δὲ μή, μή. 

1 éxzsc. codd., ἐμπ. Mochl. 29 (MDFHIJ) x«i ante 
ἐν om. V 2 ταῦτα BMV, ταὐτὰ IKL 3 ὅπ. EJ, óx. 
cet., ὁκόσοισι B 5 óx. codd. 1 ῥοιώδη codd. 8 ὅσοι 
pro οἷσι V otci(v?) M 9 κατεηγεῖσιν M?) BM, κατε 
ηγῆσιν V, scripsi καταγ. cf. Mochl. c. 30 10 ἀπολισϑέν- 
vov codd., ἀπολυϑ'. vulg. Litt. Exm. Pq. κοινωνέει, codd. 
12 post παλιγκ. add. à" BV 13 λυμώδεες MV λυγμωδεεσι- 
vouns B 14 ἐμφλέβων BMV, ἔτι gà. vulg. 15 πελιώσεσι 
codd., -ώσιες vulg. σημήϊα MV, -μηα B, -μεῖα Mochl. 30 
17 (ἦν restitui ex Mochl. e. 30 ξὺν BMV, σὺν K σκληρύσμασι 
BMV, -ματι vulg. Mochl. 36 18 5 om. BM 19 ἢ om. V, 
ἢ ἢ vulg. μάλα πελιὰἮ V μαλακὰ καὶ d£. B ἐκκεχυμωμένα 
BV, ἐκχυμώμενα M vulg. 20 μαλακὰ codd., μαλϑ'. Mochl. 30 
τονούτοισι(ν ἡ M 21 ἔῃ codd. ἐλέβ. V, ἐλλέβορος Erm. 

16* 
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ἀλλὰ ποτὸν ObóyAvxv, si δέοι. ἐπίδεσις δὲ ἄρϑρων" 
πάντα. μᾶλλον τοῖσι φλάσμασιν, ἐπιδεζῖν» ὀϑονίοισι 

πλείοσι καὶ μαλϑακωτέροισι. πίεξις ἥσσων" προσπερι- 

βάλλειν δὲ τὰ πλεῖστα τῇ πτέρνῃ. τὸ σχῆμα, ὅπερ ἡ 

ἐπίδεσις, ὡς μὴ ἐς τὴν πτέρνην ἀποπιέζηται" νάρϑηξιν 
δὲ μὴ χρῆσϑαι. 

81. Οἷσι δ᾽ ἂν ἐχβῇ ὃ ποὺς ἢ αὐτὸς ἢ σὺν τῇ 
ἐπιφύσει, ἐχπίπτει μὲν μᾶλλον ἐς τὸ ἔσω: ἢν δὲ μὴ 

ἐμπέσῃ, λεπτύνεται ἀνὰ χρόνον ἰσχίον καὶ μηρὸς καὶ 

κνήμης τὸ ἀντίον τοῦ ὀλισϑήματος. ἐμβολὴ δὲ ἄλλη, 

ὥσπερ καρποῦ, κατάτασις ὃὲ ἰσχυρή. ἴησις δέ, νόμος 
ἄρϑρων. παλιγκοτεῖ. ἧσσον δὲ καρποῦ. ἣν ἡσυχάσωσι. 

δίαιτα μείων, ἐλινύουσι. τὰ δὲ ἐκ γενεῆς ἢ ἐν αὐξήσει. 

κατὰ λόγον τῶν πρότερον. 

1 ἀπὸ τῶν pro ποτὸν B 2 ἐπὶ δὲ codd. ἐπίδεσις, 
ἐπιδέειν μὲν πάντα, μᾶλλον δ᾽ ἐφ᾽ οἷσι φλάσματα de suo Erm. 

ϑλάσμ. BMV, φλ. vulg. Mochl. 80 ὀϑονίοισιν M 8. ἧσσον 
MV πάντα μᾶλλον deleri vult. Wb. 4 ὥσπερ Erm., οἴῃπερ 
Wb. 5 νάρϑηξι MV 6 χρέε. codd. 7 οἷς ἂν ἐχβῆι ὁ πούς 
lit. in calee M ἔβη B ξὺν codd. 8 ἐχπίπτειν V εἰς 
ΒΜ εἴσω BMV, ἔσω mut. in εἴσω Ν 10 ἄλλη del. Erm. 

12 παλιγκοτέει codd. 13 ἐλλινύουσι V 14 vro DB, τὸν 
MV, τῶν Erm. 
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1. Ὀστέων φύσις" δακτύλων uiv ἁπλᾷ καὶ ὀστέα IV 340 L 

καὶ ἄρϑρα. χειρὸς δὲ καὶ ποδὸς πολλά, ἄλλα ἀλλοίως 
συνηρϑρωμένα᾽ μέγιστα δὲ τὰ ἀνωτάτω. πτέρνης δὲ 
£v, οἷον ἔξωϑεν φαίνεται" πρὸς ὃὲ αὐτὴν οἱ ὀπίσϑιοι 

τένοντες τείνουσι. χνήμης δὲ δύο ἄνωϑεν καὶ κάτωϑεν 5 
συνεχόμενα. χατὰ μέσον δὲ διέχοντα σμικρόν" τὸ ἔξω- 

dev χατὰ τὸν σμικρὸν δάχτυλον λεπτότερον βραχεῖς. 

πλεῖστον δὲ ταύτῃ διεχούδσῃ καὶ σμικροτέρῃ ῥοπῇ κατὰ 

γόνυ. χαὶ ὃ τένων ἐξ αὐτοῦ πέφυκεν. ὁ παρὰ τὴν 

ἰγνύην ἔξω. ἔχουσι δὲ κάτωϑεν χοινὴν ἐπίφυσιν, πρὸς 10 

] ὁ ποὺς χινεῖται" ἄλλην δ᾽ ἄνωϑεν ἔχουσιν ἐπίφυσιν. 

ἐν ἧ τὸ τοῦ μηροῦ ἄρϑρον κινεῖται, ἁπλόον καὶ εὐστα- 

λὲς ὡς ἐπὶ μήκει" εἶδος χκονδυλῶδες. ἔχον ἐπιμυλίδα" 
αὐτὸς δ᾽ ἔγκυρτος ἔξω καὶ ἔμπροσθεν" ἡ δὲ κεφαλὴ 

ἐπίφυσίς ἔστι στρογγύλη. ἐξ ἧς τὸ νεῦρον τὸ ἐν τῇ ι5 
κοτύλῃ τοῦ ἰσχίου πέφυκεν. ὑποπλάγιον δὲ καὶ τοῦτο 

προσήρτηται. ἧσσον δὲ βραχίονος. τὸ δ᾽ ἰσχίον προσί- 

ὄχεται πρὸς τῷ μεγάλῳ σφονδύλῳ τὸ παρὰ τὸ ἱερὸν 

» S 

1 Cap. 1 hine seiungunt et ad libellum de natura ossium 
referunt Lind. Erm. 2. πουλλὰ M 3 ξυνηρϑο. M, c. cet. 
τὰ HJ, τῷ M 4 ivoiov M ἔξωϑεν M, ἔξω cet. — 6 ἕξυνεχ. 
codd. 8 πλεῖστον δὲ (scl λεπτόν) ταύτῃ, «ἢ» διέχουσι, 
«ὮΣ καὶ σμικροτέρη ἡ ῥοπή, * y. Wb. μικροτ. M 
11 7 M, ἦν vulg. κινέε. bis codd. 19. 13 εὐσταλὲς ὡς 
Litt., εὐσταλέως M vulg. cf. z. ἀγμ. p. 101, 16 13 ἐπιμυ- 

L 

λήδα M 17 προσέχετε M 18 σφονδ. ubique M, cz. cet. 
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ὀστέον χονδρονευρώδει δεσμῷ. ῥάχις δὲ ἀπὸ uiv τοῦ 

ἱεροῦ ὀστέου μέχρι τοῦ μεγάλου σφονδύλου xvgnj | 
, M ^ ' 3 - * 3 , , , 

342 χύστις τὲ χαὶ γονὴ καὶ ἀρχοῦ τὸ &yxexAuu£vov ὃν τούτῳ. 

σι 

10 

1 ex 

20 

ἀπὸ δὲ τούτου ἄχρι φρενῶν ἦλϑεν ἡ ἰϑύλορδος καὶ 
αἱ ψόαι κατὰ τοῦτο. ἐντεῦϑεν δὲ ἄχρι τοῦ μεγάλου 

σφονδύλου τοῦ ὑπὲρ τῶν ἐπωμίδων ἰϑυχυφής" ἔτι δὲ 

μᾶλλον δοκεῖ ἢ ἔστιν" αἱ γὰρ ὄπισϑεν τῶν σφονδύλων 
, , , ς , ^ M - , , EA ἀποφύσιες ταύτῃ ὑψηλόταται᾽ τὸ δὲ τοῦ αὐχένος ἄρ- 
ϑρον λορδόν. σφόνδυλοι δὲ ἔσωϑεν ἄρτιοι πρὸς ἀλ- 

λήλους, ἀπὸ δὲ τῶν ἔξωϑεν yóvógov νεύρῳ συνεχό- 

u&voi' ἡ δὲ συνάρϑρωσις αὐτῶν ἐν τῷ ὕπισϑεν τοῦ 

νωτιαίου ὄπισϑεν δὲ ἔχουσιν ἔχφυσιν ὀξεῖαν ἔχουσαν 

ἐπίφυσιν χονδρώδεα᾽ ἔνϑεν νεύρων ἀπόφυσις κχκατα- 

φερής. ὥσπερ χαὶ οἱ μύες παραπεφύχασιν ἀπὸ αὐχένος 
3 » - - M , » 9 , b 

ἐς ὀσφῦν. πληροῦντες δὲ πλευρέων xai ἀκάνϑης τὸ 

μέσον. πλευραὶ δὲ κατὰ τὰς διαφύσιας τῶν σφονδύ- 
/, , 9 , 3 , 2 3 M λὼν vevoío προσπεφύχασιν ἀπ᾽ αὐχένος ἐς ὀσφῦν 

b , ' - M 

ἔσωϑεν, ἐπίπροσθεν δὲ χατὰ τὸ στῆϑος χαῦνον καὶ 

μαλϑακὸν τὸ ἄκρον ἔχουσαι" εἶδος δαιβοειδέστατον τῶν 
ξῴων᾽" στενότατος γὰ rm ἄνϑοωπος ἐπ᾽ ὄγκον. ἡ δὲ G τος γὰρ ταύτῃ ἄνϑροωπος ὄγκον. ἡ δὲ 

μὴ πλευραί εἶσιν, ἔχφυσις πλαγίη βραχεῖα καὶ πλατεῖα, 
LS S COME Li) A , , - ἐφ᾽ ἑχάστῳ σφονδύλῳ νευρίῳ προσπεφύκασι. στῆϑος 

2 χύφη M 8 xoi ante χύστις add. Erm. 4 549€ ἰϑύλ. 
Erm. 5 ψῶαι Ν 6 ἰϑύκυφος Καὶ Erm. 7 δοκέει codd. 
10 χόνδρων del. Erm. νεύρων M, νεύρῳ N Litt. — 10. 11 ξυνεχ. 
M, c. cet. codd. 11 ξἕυναρϑο. codd. 12 9' M ὀξείην 
codd., corr. Erm. 14 us; Μ ἀπ᾿ M 15 ὀσφύν et hic 
et 17 MDJ, ὀσφῦν cet. codd. vulg. πληρεῦντες codd. ,corr. 
Chart. 16.17 τῶν σπονδύλων DHLU, Foés. in not. Litt., τῷ 
σπίφ M)ovóvio M vulg. 19 ῥομβοειδ. codd., βαιβ. v. π. ἀρϑ.. 
£u. p. 112 20 στενότατον M — ó &v99. vulg., articul. om. 
MHK ὄγκον DHKLitt., ὄγκων M vulg. 21 ἣ δὲ δὴ πλευ- 
ρῇσιν Litt. e coniectura pro 7 ... εἰσιν βραχείη codd. 
καὶ πλατ. om. in textu, yo. καὶ πλατείη i. m. ab ead. m. M, 
καὶ πλατείη cet. 
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δὲ συνεχὲς αὐτὸ ἑωυτῷ, διαφύσιας ἔχον πλαγίας, 1) πλευ- 

oci προσήρτηνται. χαῦνον δὲ καὶ χονδρῶδες. κληῖδες [ἡ 

δὲ περιφερέες ἐς τοὔμπροσθεν. ἔχουσαι πρὸς μὲν τὸ 844 

στῆϑος βραχείας κινήσιας, πρὸς δὲ τὸ ἀχρώμιον συχνο- 

τέρας. ἀκρώμιον δὲ ἐξ ὠμοπλατέων πέφυκεν ἀνομοίως 5 
τοῖσι πλείστοισιν. ὠμοπλάτη δὲ χονδρώδης τὸ πρὸς 

ῥάχιν, τὸ δ᾽ ἄλλο χαύνη. τὸ ἀνώμαλον ἔξω ἔχουσα, 

αὐχένα δὲ καὶ χοτύλην ἔχουσα χονδρώδεα. ἐξ ἧς αἱ 

πλευραὶ κίνησιν ἔχουσιν. εὐαπόλυτος ἐοῦσα ὀστέων. 

πλὴν βραχίονος. τούτου δὲ ἐκ τῆς κοτύλης νευρίῳ 110 

κεφαλὴ ἐξήρτηται. χόνδρου χαύνου περιφερέα ἐπίφυσιν 

ἔχουσα᾽ αὐτὸς δ᾽ ἔγκυρτος ἔξω χαὶ ἔμπροσϑεν πλάγιος. 
οὐκ ὀρϑὺς πρὸς κοτύλην" τὸ δὲ πρὸς ἀγκῶνα αὐτοῦ, 

πλατὺ καὶ χονδυλῶδες καὶ βαλβιδῶδες xci στερεόν, 
- 
e 4, 2 2 e à e 9 “ , 

€yxoiAov ὕπισϑεν. £v c ἡ κορώνη ἡ &x τοῦ πήχεος, 15 

ὅταν ἐκταϑῇ ἡ χείρ. ἔνεστιν" ἐς τοῦτο καὶ τὸ ναρκῶδες 

νεῦρον τὸ ἐκ τῆς διαφύσιος τῶν τοῦ πήχεος ὀστέων 
ἔχ μέσων ἐχπέφυκε xci περαίνεται. 

2. δὶς δὲ καταγεῖσα ἀναπλάσσεσϑαι οἵη τε αὐϑωρόν᾽ 

τοῦτο κοινόν" xijv | μὲν οὖν ὃ χόνδρος, ἐντιϑέναι ἄχνην 346 

ὀϑονίου ἐναποδέοντα λοπῷ Καρχηδονίῳ ἢ ἄλλῳ, ὃ μὴ 9: 

ἐρεϑιεῖ" τῷ λοπῷ δὲ τάς παραλλάξιας παρακολλᾶν καὶ 

ἀναλαμβάνειν" ταῦτα δὲ ἐπίδεσις κακοποιεῖ. ἴησις ἄλλη" 

1 ξυνεχ. codd. 6 πλείστοισι M χονδρῶδες codd., -ὠδης 
Lind., Litt. 9 ἔχουσι M 10 δ᾽ M 11 περιφερια M, 
-gsoij rel. 12 éyx. ἔξω καὶ ἔμπροσϑεν, πλάγιος, κτλ. Litt. 
18 ὀρϑῶς Μ 14 βαλβιτῶδες codd., corr. Litt. 15 Éyxviov 
M - πήχεως M ut solet 17 τὸ M, ὃ cet. 19 ἀναπλάσσεται 
JLitt. οἴη vs vulg., οἱ τὲ M, (si) otov (otov rec.) τε Litt. 
αὐϑηρόν M 20 τοῦτο κοινόν M, om. cet. ἐντίϑεται M. 
vulg., -τιϑέναι Litt., -τίϑεσϑαι, quod Foes. proposuit, uncis 
inclusum Pq. 21 ἐν ἄλλῳ vulg., ἐν om. M 93 καταποιέει 
vulg., yo. καὶ κακοποιέει M i. m., x«x& ποιέει Litt. e con- 
lectura 28 — p. 248, 1 i. ἄλλη: ἅμα δὲ τῷ ξυμβαλεῖν ἢ 
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«ἀλήγτῳ σὺν μάννῃ ἢ ϑείῳ σὺν κηρωτῇ" αὐτίκα ἀναπλά- 

ἵσεις᾽ ἔπειτα ἀνακωχεῖν τοῖσι δακτύλοισι ἐσματευόμενον 

καὶ παραστρέφοντα᾽" καὶ τὸ Καρχηδόνιον" πωροῖτο δ᾽ &v, 
χαὶ ἢν ἕλκος ἐνῇ" καὶ ἢν ὀστέα ἀπιέναι μέλλῃ --- οὐ 

5 γὰρ παλιγχοτώτατα --. οὕτω ποιητέα. 

8. Οὖς κχαταγὲν μὴ ἐπιδεῖν μηδὲ καταπλάσσειν" ἢν 
δέ τι δέῃ. ὡς κουφότατον ἣ κηρωτή᾽ καὶ ϑείῳ κατα- 

χολλᾶν. ὧν δὲ ἔμπυα, διὰ παχέος εὑρίσχεται" πάντα 
δὲ τὰ ὑπόμυξα x«i τὰ ὑγρῇ σαρκὶ πλήρεα ἐξαπατᾷ" 

10 00 μὴ βλαβῇ στομωϑὲν τὸ τοιοῦτο ἐστὶ γὰρ ἄσαρκα 

1 

xai ὑδατώδεα. μύξης πλέα' ὅπου δὲ καὶ οἷα ἐόντα 
ϑανατώδεά ἔστι, παρεῖται. ὥτων καῦσις πέρην τάχιστα 
[j , n " Y 1 - ' 5 ^ , vy»wtsu κυλλὸν δὲ καὶ μεῖον γίνεται τὸ ovg, ἣν πέ- 

ρην καυϑῇ. ἢν δὲ στομωϑῆῇ. κούφῳ ἐἑναίμῳ δεήσει 

5 χρῆσϑαι. | 

348 4. Γνάϑοι δὲ κατασπῶνται uiv πολλάκις καὶ xa- 

2 

ϑίστανται,. ἐκπίπτουσι δὲ ὀλιγάκις. μάλιστα μὲν χασμω- 
μένοισιν: οὐ γὰρ ἐχπίπτει. εἰ μή τις χανὼν μέγα 

, 3 ἃ - er Ἁ - H 

παραγάγοι" ἐχπίπτει δὲ μᾶλλον, ὅτι τὰ νεῦρα ἐν πλαγίῳ 

x«l λελυγισμένα συνδιδοῖ. σημεῖα᾽ προέχει ἡ κάτω 

γνάϑος καὶ παρέστραπται τἀναντία τοῦ ἐχπτώματος, 
[-] 

συμβάλλειν οὐ δύνανται" ἢν δ᾽ ἀμφότεραι. προΐσχουσι 

9. ξ. x. vulg. i. GÀ]; τῷ ξυμμανῇ ἢ 9. ξυν x. M ἀλήτῳ ξ. μ. pro 
ἄλλη τῷ c. μ. Litt. (cf. p. 156, 14), i. 4." ἅμα δὲ τῷ ξυμβ.. ξὺν μ. Pq. 

1. 2 ἀναπλάσεις MLlitt., -πλάσσειν vulg. 2 ἀνακωχεῖν (cf. 
p. 159, 13) scripsi, -κωχήσεις MLitt., -κογχίξειν vulg. ἑσμα- 
τευόμ. Scripsi, ἐσμαντευόμ. M, ἔσματτευόμ. οοὐ. ἐσματτευόμενος x. 
παραστρέφων Litt. 6 κατεαγὲν codd. 71 xovg. H? Merc. Lind., 
χυφ. Mvulg. 8 δ᾽ Μ post £uz. add. τὰ ὦτα vulg., om. M 
9 τὰ oóyoi M τῇ pro τὰ vulg. ἐξαπαταίου vulg. ἐξαπατᾷ" oo 
Litt. 10 βλάβη γένηται vulg., yév. om. M 11 évre pro ἐόντα 
M 12 παρεῖται M, παρεϑέντα vulg. 17. 18 χασμωμένοισι 
M 18 εἰ M, ἢν vulg. 19. παραγάγοι M, -ανάγοι vulg. 
πλάγῳ Μ 20 προέχει M, παρέχει vulg. 22 ξυμβάλλειν 
codd. προίσχουσι M, zoo(cvulg.)íoycoc: rel. codd. et vulg. 
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μᾶλλον, συμβάλλουσιν ἧσσον. ἀστραβέες" δηλοῖ δὲ τὰ 

ὅρια τῶν ὀδόντων τὰ ἄνω τοῖσι κάτω κατ᾽ ἴξιν. ἢν 
οὖν ἀμφότεραι ἐχπεσοῦσαι μὴ αὐτίκα ἐμπέσωσι. ϑνή- 
σχουσι δεκαταῖοι οὗτοι μάλιστα πυρετῷ συνεχεῖ νωϑρῇ 

τε χαρώσει" οἱ γὰρ μύες οὗτοι τοιοῦτοι" γαστὴρ ἐπι- 5 

ταράσσεται. ὀλίγα ἄκρητα. καὶ ἣν ἐμέωσιν. τοιαῦτα 

ἐμέουσιν. ἡἣ δ᾽ ἑτέρη ἀσινεστέρη. ἐμβολὴ δὲ dj αὐτὴ 
ἀμφοτέρων. κατακειμένου ἢ καϑημένου τῆς κεφαλῆς 

ἐχόμενον περιλαβόντα τὰς γνάϑους ἀμφοτέρας ἀμφο- 

τέρῃσι χερσὶν ἔσωϑεν x«i ἔξωϑεν. τρία ἅμα ποιῆσαι" τὸ 
ὦσαι ἐς ὀρϑὸν χαὶ ἐς τοὐπίσω καὶ συσχεῖν τὸ στόμα. 

ἴησις" μαλάγμασι καὶ σχήμασι καὶ ἀναλήψει γενείου" 

ποιοῦσι ταὐτὰ τῇ ἐμβολῇ. 

D. Ὦμος δὲ ἐχπίπτει κάτω" ἄλλῃ δὲ οὔπω ἤκουσα" 
δοκεῖ μὲν γὰρ ἐς τοὔμπροσϑεν ἐχπίπτειν. ὧν αἱ σάρ- τὸ 
χὲς αἱ περὶ τὸ ἄρϑρον μεμινυϑήκασι διὰ τὴν φϑίσιν, 

οἷον xci βουσὶ χειμῶνος φαίνεται διὰ | λεπτότητα. 350 

καὶ ἐχπίπτει μᾶλλον τοῖσι [δὲ] λεπτοῖσιν ἢ ἰσχνοῖσιν 
ἢ ξηροῖσι καὶ τοῖς ὑγράσματα περὶ τὰ ἄρϑρα ἔχουσιν 

ἄνευ φλεγμονῆς" αὕτη γὰρ συνδεῖ. οἱ δὲ χαὶ βουσὶν so 

ἐμβάλλοντες x«l ἀποπερονῶντες ἐξαμαρτάνουσι καὶ ὅτι 

διὰ τὴν χρῆσιν ὡς χρῆται βοῦς σχέλει λήϑει, καὶ ὅτι 

κοινὸν χαὶ ἀνθρώπῳ οὕτως ἔχοντι τὸ σχῆμα τοῦτο" 
τό τε Ὁμήρειον x«l διότι λεπτότατοι βόες τηνικαῦτα. 

 κάτηξιν ΝΜ 3 ἐχπέσωσιν M 4 ξεχεῖ ΝΜ ὅ τε om. M 
6 ἐμέωσι vulg., - M τὰ τ. vulg., τὰ om. M 8 post καϑημ. 
add. τοῦ ἀνθρώπου vulg., om. M 10 ysocl M τρίαμμα codd., 
τρία ἅμα Foes in notis 11 στόμα M, σῶμα vulg. 18 ταῦτα 
vulg., τὰ αὐτὰ Litt. — 15 δοκέει codd. 106 φύσιν codd., φϑ'. Litt. 
conferens z. &o9. £u. c. 1 17 ante βουσὶ add. τοῖσι vulg., 
om. M 18 δὲ ipse uncis inclusi λεπτοῖσι M 19 τοῖς ὑ. M, 
τοῖσιν ὑ. cet. 20 αὔτη KU, αὐτὴ M rel. συνδίοιδε: καὶ f. 
eodd., corr. Litt, 24 ὁμήρειον DFHIJKU, ὁμήριον M 
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er v - , , P! , P4 

ὅσα Tt τὸν πῆχυν πλάγιον ἀπὸ zÀevoéov ἄραντες 
M. ; , , - T- ki! ME , 

δοῶσιν, οὐ πάνυ δύνανται δρᾶν. oicuv ἂν μὴ ἐμπέσῃ 
-* ^ * 2 v 

οἷσι μὲν οὖν ἐχπίπτει μάλιστα καὶ ὡς ἔχουσιν, εἴρηται" 
Ω 3 - N 3 , - , 

οἷσι δ᾽ ἐκ γενεῆς. τὰ ἐγγύτατα μᾶλλον βραχύνεται 

ὀστέα, οἷον ἐν τούτῳ οἱ γαλιάγκωνες" πῆχυς δὲ ἧσσον, 
χεὶρ δὲ ἔτι ἧσσον, τὰ δ᾽ ἄνωϑεν οὐδέν" καὶ ἀσαρχό- 
vuv ἐγγύς" μινύϑει δὲ μάλιστα τὰ ἐναντία τῶν ὀλισϑη- 

, N COME 3 ΄ v , M 3 E μάτων xci τὰ ἐν αὐξήσει. ἧσσον δέ τινι τῶν £x γενεῆς. 

καὶ τὰ παραπυήματα τὰ xcv ἄρϑρον βαϑέα νεογενέσι 

μάλιστα παρ᾽ ὦμον γίνεται καὶ τούτοισιν ὥσπερ τὰ 

ἐξαρϑοήσαντα ποιεῖ. ἣν δ᾽ ηὐξημένοισι, τὰ μὲν ὀστέα 

οὐ μειοῦται. οὐδὲ γὰρ ἔχει ἣ ἄλλα οὐ συναύδξεται 
ὁμοίως. αἱ δὲ μινυϑήσιες τῶν δσδαρχῶν᾽ τοῦτο γὰρ 

352 x«9" ἡμέρην καὶ αὔξεται καὶ | μειοῦται καὶ καϑ' TAL- 

15 

20 

χίας. καὶ ἃ δύναται σχήματα xci ἃ σημαίνει τὸ παρὰ 

τὸ ἀχρώμιον χατεσπασμένον καὶ κοῖλον, διότι ὅταν TO, 
9 , 3 - M - ν » Y 
ἀχρώμιον ἀποσπασϑῇ καὶ κοῖλον 1, οἴονται τὸν βρα- 

χίονα ἐχπεπτωκχέναι" χεφαλὴ δὲ τοῦ βραχίονος ἐν τῇ 

μασχάλῃ φαίνεται" αἴρειν οὐ δύνανται οὐδὲ παράγειν 
?! ^ ^r ec e er * , ? ΄ε 

ἔνϑα καὶ ἔνϑα ὁμοίως" ὃ ἕτερος ὦμος μηνύει. ἐμβολαί 

αὐτὸς μὲν τὴν πυγμὴν ὑπὸ μασχάλην ὑποϑεὶς τὴν κε- 

φαλὴν ἀνωϑεῖν. τὴν δὲ χεῖρα ἐπιπαράγειν ἐπὶ τὸ στῆϑος. 

ἄλλη" ἐς τοὐπίσω περιαναγκάσαι ὡς ἀμφισφαλῇ. ἄλλη" 

4 δ᾽ M, δὲ cet. 5 pro ἐν τούτῳ malim ἐκ τούτου 
6 o09^ £v M, οὐδὲν vulg. 8 ἐγγενὴς Μ 9 παρὰ ποιηματα M 
10 τουτέοιοιν codd. . 11 ποιέει codd. δ᾽ M, δὲ rel. 12 οἱ 
MH, oí vulg., ἡ Litt. οὐ M, οὗ vulg. συν. J, ξ. cet. — 15 δύ- 
verc, FHIJK Foes in notis Litt., δύνανται M vulg. καὶ αὖ 
σημεῖον M in textu, vulg., yo. καὶ ἃ σημεῖαι i. m. M 
19 post αἴρειν add. γὰρ vulg., om. M 20 ἔνϑα 7 E. M 

post ἐμβολαὶ add. δὲ vulg., om. M 22 ἀνωϑέειν codd. 
23 ἄλλη" Litt, ἄλλ᾽ ἡ vulg. ἄλλη Litt, ἀλλ᾽ ἡ M, ἀλλ᾽ ἢ cet. 
codd. 
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χεφαλῇ μὲν πρὸς ἀκρώμιον. χερσὶ δὲ ὑπὸ μασχάλην, 
κεφαλὴν ἀπάγειν βραχίονος. γούνασι δὲ ἀγκῶνα ἀπω- 

ϑεῖν ἢ ἀντὶ τῶν γουνάτων ἕτερον τὸν ἀγκῶνα παράγειν. 

ὡς τὸ πρότερον, ἢ κατ᾽ ὥμου ἵξεσθαι. ὑποϑεὶς Tjj μα- 
σχάλῃ τὸν ὦμον, ἢ τῇ πτέρνῃ ἐνθέντα ἐχπληρώματα 5 

τῇ. μασχάλῃ δεξιῇ δεξιὸν ἢ περὶ ὕπερον ἢ περὶ κλι- 

μαχτῆρα ἢ περίοδος σὺν τῷ ξύλῳ τῷ ὑπὸ χεῖρα τεινο- 

μένῳ. ἴησις᾽ τὸ σχῆμα. πρὸς πλευρῇσι βοαχίων. χεὶρ 

ἄχρη ἄνω. ὦμος ἄνω" οὕτως ἐπίδεσις. ἀνάληψις. ἢν 

δὲ μὴ ἐμπέσῃ, ἀκρώμιον προσλεπτύνεται. 10 
6. ᾿ἀκρώμιον ἀποσπασϑέν᾽ τὸ μὲν εἶδος φαίνεται 

οἷόν περ ὥμου ἐκπεσόντος. στερίσκεται δ᾽ οὐδενός. ἐς 

δὲ τὸ αὐτὸ οὐ χαϑίσταται. σχῆμα τὸ αὐτὸ ὃ καὶ ἐκ- 
πεσόντι ἐν ἐπιδέσει χαὶ ἀναλήψει. ἐπιδέσιος καὶ ὡς 

ψόμος. 15 

1. "Ayxüvog ἄρϑρον παραλλάξαν uiv ἢ πρὺς πλευ- 
ouv ἢ ἔξω μένοντος τοῦ ὀξέος τοῦ ἐν τῷ κοίλῳ τοῦ 

βραχίονος ἐς ἰϑὺ χατατείνοντα τὰ ἐξέχοντα ἀνωϑεῖν 

ὀπίσω καὶ ἐς τὸ πλάγιον. 

8. Τὰ δὲ τελέως ἐχβάντα ἢ ἔνϑα ἢ ἔνϑα᾽ κατά- 30 
τασις μέν. ἐν ἧ | ὃ βραχίων ἐπιδεῖται" οὕτω γὰρ T0354 

χαμπύλον τοῦ ἀγχῶνος οὐ κωλύσει. ἐχπίπτει δὲ μά- 

λιότα ἐς τὸ πρὺς πλευρέων μέρος. τὰς δὲ κατορϑώσιας, 

1 κεφαλὴ M δπηΐίθ ἄκρωμ. add. τὸ vulg., om. codd. 
2 ἀπάγειν Ἡ al. m. M Litt., ὑπάγ. cet. 2. 8 ἀπωϑέειν codd. 

3 £ τ. &yx. M, v. ἄγκ. τ. €. cet. | 4& κατωμίξεσϑαι (cf. Go9. 
fuf..c. 4) suspic. Foes. in notis — 5 ἔνϑεν τὰ £. codd., ἐνθέντα 
τὰ £. Foes. * ξὺν codd. 8 πλευρίῃσι vulg., corr. Litt. 
9 ἀνάληψις Parr. MN Litt, ἀνάληξις M. vulg. 13 ὃ M, o cet. 

14 καὶ ὡς om. in textu, yo. καὶ ὡς νόμος i. m. M 
16 c. 7—18 repetita ex libri z. ἀρϑρῶν ἐμβ. c. 11—29 18 &vo- 
ϑέειν codd. 20.91 κατάτασις DFHIKU, κατάστ. M vulg. 28 ἐς 
τὸ MH, £x τοῦ rel. codd. πλευρέων M, πλεύρεα vulg. Pq., 
s corr. ex t U, πλευρία Litt. 
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ἀπάγοντα ὅτι πλεῖστον. ὡς μὴ ψαύδσῃ τῆς κορώνης ἧ 

κεφαλή. μετέωρον περιάγειν καὶ περικάμψαι χαὶ μὴ 

ἐς ἰϑὺ βιάξεσϑαι, ἅμα δὲ ὠϑεῖν τἀναντία ἐφ᾽ ἑχάτερα 

x«i παρωϑεῖν ἐς χώρην. συνωφελοίη δ᾽ ἂν χαὶ ἐπί- 
στρεψις ἀγκῶνος ἐν τούτοισιν. ἐν τῷ μὲν ἐς τὸ ὕπτιον. 

ἐν τῷ δὲ ἐς τὸ πρηνές. ἴησις δέ. σχήματος μέν" ὀλίγῳ 
ἀνωτέρω ἄχρην χεῖρα ἀγκῶνος ἔχειν, βραχίονα δὲ κατὰ 

πλευράς" οὕτω δὲ καὶ ἀνάληψις (xal ϑέσις» εὔφορον 

χαὶ φύσις καὶ χρῆσις ἐν τῷ κοινῷ, ἣν ἄρα μὴ κακῶς 

10 πωρωϑῇ᾽ πωροῦται δὲ ταχέως. ἴησις ὀϑονίοσι κατὰ 

τὸν νόμον τὸν ἀρϑριτικὸν καὶ τὸ ὀξὺ προσεπιδεῖν. 

9. Παλιγκοτώτατον δὲ ἀγκὼν πυρετοῖσιν. ὀδύνῃ 

ἀσώδει, ἀκρητοχόλῳ᾽ ἀγκῶνος δὲ μάλιστα ὀπίσω διὰ 

τὸ ναρχῶδες. δεύτερον τὸ ἔμπροσϑεν. ἴησις δ᾽ ἡ αὐτή. 

ἐμβολαὶ δὲ τοῦ μὲν ὀπίσω. ἐχτείνοντα κατατεῖναι" ση- 
μεῖον δέ. οὐ γὰρ δύνανται ἐχτείνειν᾽ τοῦ δὲ ἔμπροσϑεν, 

οὐ δύνανται συγκάμπτειν. τούτῳ δ᾽ ἐνθέντα τι σκλη- 
ρὸν συνειλιγμένον. περὶ τοῦτο συγχάμψαι ἐξ ἐχτάσιος 

ἐξαίφνης. 

 [0. “Διαστάσιος δὲ ὀστέων σημεῖον κατὰ τὴν φλέβα 

τὴν κατὰ βραχίονα σχιζομένην διαψαύοντι. | 

356 11. Ταῦτα δὲ ταχέως διαπωροῦται. ἐκ γενεῆς δὲ 

βοαχύτερα τὰ χάτω ὀστέα τοῦ σίνεος. πλεῖστον τὰ 

σι 

1 σι 

2 post μετέωρ. add. δὲ vulg., om. M 3 ὠϑέειν codd. 
ἑκάτερον M 4 παρωϑέ M, -Oésw cet. codd. 4. 5 ἐπι- 
στρέψας codd., corr. Cornarius 6 ἴησις M, ἐμβολὴ cet. 
ὀλίγῳ B m. o9. Fu. c. 18 et Pq., ὀλίγον codd. 8 ante 
πλευράς add. τὰς vulg., om. M καὶ ϑέσις addidi ex libro z. 
o9. ἐμβ. c. 18 12 πυρετοῖσιν M, -σι cet. 14 δ᾽. M, om. 
cet. 17 ξυγκάμ. bis codd. δ᾽ M, δὲ cet. 18 συνειλεγμ. 
codd. συνειλιγμ. Ap. in c. 19 libri z. ἄρϑρων iuf. 21 ante 
βοαχ. add. τὸν vulg., om. M, cf. z. o9. dug. c. 20 21 δια- 
apovovti, a». in raso L, M 23 πλείστων M 

Adbeccdimümdi c s 
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ἐγγύτατα πήχεος, δεύτερον χειρός, τρίτον δακτύλων. 

βραχίων δὲ x«l ὦμος ἐγκρατέστερα διὰ τὴν τροφήν" 

ἡ δ᾽ ἑτέρη χεὶρ διὰ τὰ ἔργα πλείω ἔτι ἐγκρατεστέρη. 

μινύϑησις δὲ σαρκῶν. εἰ μὲν ἔξω ἐξέπεσεν, ἔσω" εἰ δὲ 
μή, ἐς τοὐναντίον (ij) dj ἐξέπεσεν. 5 

12. 'A4yxov δὲ ἣν uiv ἔσω ἢ ἔξω ἐκβῇ. κατάτασις 
μὲν ἐν σχήματι ἐγγωνίῳ τῷ πήχει [κοινῷ] πρὸς βρα- 

χίονα" καὶ μασχάλην μὲν ἀναλαβὼν ταινίῃ ἀνακρεμάσαι, 

ἀγκῶνι δὲ ἄχρῳ ὑποϑείς τι παρὰ τὸ ἄρϑρον βάρος ἐκ- 

κρεμάσαι ἢ χερσὶ καταναγκάσαι. ὑπεραιωρηϑέντος δὲ 

τοῦ ἄρϑρου αἱ παραγωγαὶ τοῖσι ϑέναρσιν ὡς τὰ ἐν 
χερσίν. ἐπίδεσις ἐν τούτῳ τῷ σχήματι xci ἀνάληψις 

καὶ ϑέσις. 

- 0 

19. Τὰ δ᾽ ὕπισϑεν ἐξαίφνης ἐκτείνοντα διορϑοῦν 

τοῖσι ϑέναρσιν ἅμα [δὲ] δεῖ ἐν τῇ διορϑώσει καὶ τοῖσιν 15 
ἑτέροισιν. ἢν δὲ πρόσϑεν., ἀμφὶ ὀϑόνιον συνειλιγμένον 

εὔογκον συγκάμπτοντα ἅμα διορϑοῦσθϑαι. 

14. Ἣν δ᾽ éregoxAwig ἧ, ἐν τῇ διορϑώσει ἀμφό- 

τέρα ἅμα χρὴ ποιεῖν᾽ τῆς δὲ μελέτης χοινὸν καὶ τὸ 

σχῆμα xci ἡ ἐπίδεσις. δύναται δὲ καὶ ἐκ τῆς διατά- 90 
σιος κοινῇ συμπίπτειν πάντα. | 

15. Τῶν δ᾽ ἐωβολέων αἱ μὲν ἐξ ὑπεραιωρήσιος 358 
NO ἐμβάλλονται., αἱ δὲ ἐκ κατατάσιος. αἱ δὲ ἐκ περισφάλσιος" 

1 ante £yy. add. δ᾽ vulg., om. π. ἄρϑ'. ἐμβ. c. 91 δάκτυ- 
λὸν M 4 εἴσω codd. 5 ἢ addidi, cf. z. &o9. ἐμβ. c. 21 
6 ἔσω ἢ ἔξω M, ἔξω ἢ ἔσω vulg. κατάτ. H et m. &o9. ἐ. c. 92, 
κατάστ. vulg. 7 κοινῷ τ. πήχει Litt. Pq. κοινῷ del. Wb. 

8 καὶ u. μὲν M, τὴν γὰρ u. (μὲν om.) vulg. τινι pro ταινίῃ 
M ἀνακρεμμ. et £xxosuu. M. 9 τι om. M παρὰ δὲ τὸ &. 
M [10 ἢ inrasol M 1 ϑέναρσι M [δὲ] cf. p. 144, 2 
16 συνειλεγμ. codd., corr. Pq., cf. supra c. 9 et z. &yu. c. 42 
17 Évyx. codd. 18 ἑτεροκαινὲς M 19 ποιέειν codd. καὶ 
MDFHIJKU (cf. z. ἄρϑ'. ἐμβ. c. 24) Pq., om. cet. 20 δὲ καὶ 
M, γὰρ cet., cf. z. ἄρϑ'. ἐμβ. c. 34 20. 21 διαστάσιος Μ 21 ξυμπ. 
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-— ww τ N MR M [j , - , ^" - 
αὗται δὲ éx τῶν ὑπερβολέων τῶν σχημάτων ἢ τῇ ἢ τῇ 

σὺν τῷ τάχει. 

16. Χειρὸς δὲ ἄρϑρον ὀλισϑάνει ἢ ἔσω ἢ ἔξω. ἔσω 

δὲ τὰ πλεῖστα. σημεῖα δ᾽ εὔσημα" ἣν μὲν £60, Gvy- 
/ ' , 3 , ^ 2.9 2 

χάμπτειν τοὺς δακτύλους οὐ δύνανται. ἢν δ᾽ ἔξω. éx- 

τείνειν. ἐμβολὴ δέ: ὑπὲρ τραπέζης τοὺς δαχτύλους ἔχων 
A M , ^ M3 N NO QR ^ , τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δ᾽ ἀντιτείνειν, τὸ δὲ ἐξέχον ἢ ϑέ- 

vau ἢ πτέρνῃ ἅμα ἀπωϑεῖν πρόσω καὶ κάτωϑεν κατὰ τὸ 
e 2 , x ' e ' μ᾽ Ν 2 
ἕτερον OGT£0v Óyzov μαλϑαχὸν vzod cic, ziv μὲν ἄνω. x«- 

ταστρέψας τὴν χεῖρα. ἢν δὲ κάτω. ὑπτίην. ἴησις ὀϑονίοις. 

11. Ὅλη δὲ ἡ χεὶρ ὀλισϑάνει ἢ ἔσω ἢ ἔξω ἢ ἔνϑα 
ἢ ἔνϑα' μάλιστα δὲ ἔσω ἔστι δ᾽ ὅτε ἡ ἐπίφυσις 

ἐχινήϑη" ἔστι δ᾽ ὅτε τὸ ἕτερον τῶν ὀστέων διέστη. 

τούτοισι. κατάτασις ἰσχυρὴ ποιητέη. καὶ τὸ μὲν ἐξέχον 
, - ' , er ? - , N er * 

ἀπωϑεῖν. τὸ δ᾽ ἕτερον ἀντωθϑεῖν. δύο εἴδεα ἅμα καὶ 

ἕς τοὐπίσω καὶ ἐς τὸ πλάγιον. ἢ χερσὶν ἐπὶ τραπέξης 
ἢ πτέρνῃ. παλίγκοτα δὲ καὶ ἀσχήμονα, τῷ χρόνῳ δὲ 

, 9 - E 2 / ' - εἶ κρατύνεται ἐς χρῆσιν. ἴησις ὀθονίοισι σὺν τῇ χειρὶ 

καὶ τῷ πήχει. καὶ νάρϑηκας μέχρι δαχτύλων τυϑέναι" 

ἐν νάρϑηξι δὲ τεϑέντα ταῦτα πυχνότερον λύειν ἢ 

τὰ χατήγματα καὶ καταχύσει πλέονι χρῆσϑαι. 

18. Ἔκ γενεῆς δὲ βραχυτέρη ἡ χεὶρ γίνεται. καὶ ἡ 
, » , EJ / δα Φ ΤΕ: NA. - 

μινύϑησις σαρκῶν μάλιστα τὰ ἐναντία ἢ ἢ τὸ ἔχπτωμα 
, , M A » , , ηὐξημένῳ δὲ τὰ ὀστέα μένει. | 

4 post πλεῖστα add. μὲν Μ 4. 5 ξυγκ. codd. post συγ. 
vulg. add. ὅλως σφῶν. om. M (cf. z. &o9. ἐμβ. c. 26) 8 &zo- 
ϑέειν codd. 9 post ὄγκον add. τε vulg., om. M 10 ódo- 
νίοις M, -νίοισι. vel -vígor cet. 11. 12 ἔνϑα ἢ &. post ἔξω M. 
sicut z. ἄρϑ'. fup. c. 27, post μάλ. δὲ ἔσω rel. 14 τουτέοις 
M, -τέοισι rel. 15 ἀπωϑέειν... ἀντωϑέειν codd. 18 ξὺν 
codd. 21 τὰ ante κατηγμ. ss. M! 28 τὰ ἐν. M, τάν. rel. 

ἢ ὡς τὸ ἔ. codd. et edd., scripsi ἡ cf. z. &g9. ἐμβ. c. 28 
24 τὰ D Litt. (ut z. ἄρϑ'. ἐμβ. c. 28), om. M 
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19. “αεκτύλου δὲ ἄρϑρον ὀλισϑὸν uiv εὔσημον [οὐ 360 
δεῖ γράφειν]. ἐμβολὴ δέ κατατείναντα ἐς ἰϑὺ τὸ μὲν 

ἐξέχον ἀπωϑεῖν, τὸ δ᾽ ἐναντίον ἀντωϑεῖν. ἴησις ἢ 

σταιτὶ ἢ ὀϑονίοισι" μὴ ἐμπεσὸν δὲ ἐπιπωροῦται ἕξωϑεν. 
ἐχ γενεῆς ὃὲ ἢ ἔν αὐξήσει ἐξαρϑρήσαντα τὰ ὀστέα 5 
βοαχύνεται κάτω τοῦ ὀλισϑήματος. xci σάρκες μινύ- 

ϑουσι ἀντία μάλιστα ἢ jj τὸ ἔχκπτωμα᾽ ηὐξημένῳ δὲ 
τὰ ὀστέα μένει. 

20. Μηροῦ ἄρϑρον ἐχπίπτει κατὰ τέσσαρας τρό- 
πους ἔσω πλεῖστα. ἔξω δεύτερον. τὰ δ᾽ ἄλλα ὁμοίως. 10 

σημεῖα᾽ χοινὸν μὲν τὸ ἕτερον Gx£Aog, ἴδιον δὲ τοῦ 

μὲν ἔσω παρὰ τὸν περίνεον ψαύεται ἡ κεφαλή. συγ- 

κάμπτουσιν οὐχ ὁμοίως. δοκεῖ δὲ καὶ πολύ μακρότερον 

τὸ σκέλος, ἢν μὴ ἐς μέσον ἀμφότερα ἄγων παρατείνῃς" 

καὶ γὰρ οὖν ἔξω ὃ ποὺς καὶ τὸ γόνυ ῥέπει. ἢν μὲν 15 
οὖν ἐκ γενεῆς ἢ ἐν αὐξήσει ἐχπέσῃ, βραχύτερος ὁ 
μηρός. ἧσσον δὲ χνήμη. κατὰ λόγον δὲ τἄλλα᾽ μινύ- 

ϑουσι δὲ σάρκες. μάλιστα δὲ ἔξω. οὗτοι χατοχνέουσιν 

ὀρϑοῦσϑαι καὶ εἰλέονται ἐπὶ τὸ ὑγιές" ἢν δ᾽ ἀναγκά- 
» 

Covvat, σκίπωνι ἢ évi ἢ δυσὶν ὁδοιπορέουσι. τὸ δὲ 90 

1. 2 οὐ δεῖ yo. quia glossema est, delevi; neque est z. 
&o9. ἐμβ. c. 29 neque exhibet Apollonius 2 post ἐμβ. δὲ 
add. αὐτοῦ ἥδε vulg., om. M 3 ἀπωϑέειν 2. . ἀντωϑέειν 
codd. δ΄ ἐν. Ν, δὲ ἐν. cet. ἴησις ἧς ys τι ἡ 09. ,M, quod 
est ἰ. E σταιτὶ ἡ 09., cf. Apollon. ed. Schoene p. 12, ἴησις δὲ ἡ 
προσήκουσα, τοῖσιν ὀθονίοισιν ἐπίδεσις" cet., ἐπίδεσις om. M, zr. 
ἄρϑ'. ἐμβ. c. 29, Ap. 4 δὲ MAp.,, γὰρ cet. ἔξω Ap. 7 ἀντία 
MDHIK, τἀναντία vulg. ἢ ὡς τὸ ἐ. codd., ἢ pro ὡς Erm. 

9 κατὰ om. M 9. 10 τέσσ. vo. M, co. τέσσ. cet. 11 oq- 
μεῖα in raso l. M 19 εἴσω codd. τὸν D, π. ἄρϑ'. £u. 
c. 51, Ap. Schoene p. 18, om. M cet. codd. περίναιον "DHKN 

12. 13 cvyx. DHK, &. M 13 uexo. τὸ 6x. δοκέει δὲ καὶ 
πολὺ M, δοκέει δὲ μακ. v. σκ. καὶ m. cet. 19 ἀλλ᾽ pro καὶ 
Μ 20 σκίπωνι MD, σκίμπωνι vel σκίμπονι cet. ἢ ante ἑνὶ 
M, om. cet. 
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GX£log αἴρουσιν. ὅσῳ γὰρ μεῖον, τόσῳ Qv. ἣν δ᾽ 

ηὐξημένοισι. τὰ μὲν ὀστέα μένει. αἱ δὲ σάρκες μινύ- 
ϑουσιν, ὡς προείρηται" ὁδοιπορέουσι δὲ περιστροφά- 

δὴν ὡς βόες, ἐν δὲ τῷ κενεῶνι καμπύλοι. ἐπὶ τὸ ὑγιὲς 
— 47 27 Ἔ - Y N MAE. c , c 

362 ἐξίσχιοι ἐόντες" | τῷ uiv γὰρ ἀνάγκη ὑποβαίνειν ὡς 

6 ὀχῇ, τῷ δ᾽ ἀποβαίνειν --- οὐ γὰρ δύναται ὀχεῖν --- 

ὥσπερ οἱ ἐν ποδὶ ἕλκος ἔχοντες. κατὰ δὲ τὸ ὑγιὲς 
πλάγιοι τῷ ξύλῳ τῷ σώματι ἀντιχοντέουσι. τὸ δὲ 
σιναρὸν τῇ χειρὶ ὑπὲρ τοῦ γούνατος καταναγχάζουσιν 

10 Og ὀχεῖν ἐν τῇ μεταβάσει τὸ σῶμα. ἰσχίων κατωτέρω 
ἣν χρῆται. κάτω τὲ ἧσσον μινύϑει καὶ ὀστέα. μᾶλλον 

δὲ σάρκες. 

21. Τοῦ δ᾽ ἔξω τἀναντία καὶ τὰ σημεῖα καὶ αἱ 
στάσιες. καὶ τὸ γόνυ xal ὁ ποὺς ἔσω ῥέπει βραχύ. 

15 τοῖσι δ᾽ ἐν αὐξήσει ἢ ἐκ γενεῆς παϑοῦσιν οὐχ ὁμοίως 

804 συναύξεται᾽ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον | ἰσχίον ἀνωτέρω 

E e 

τινὶ οὐχ ὁμοίως. οἷσι δὲ πυκνὰ ἐχπίπτει ἐς τὸ ἔξω 

ἄνευ φλεγμονῆς. ὑγροτέρῳ τῷ σκέλει χρῶνται, ὥσπερ 

ὁ μέγας τῆς χειρὸς δάκτυλος μάλιστα γὰρ οὗτος ἐκ- 

πίπτει φύσει" οἷς μὲν ἐχπίπτει μᾶλλον ἢ ἧσσον καὶ 
οἷς μὲν ἐκπίπτει χαλεπώτερον ἢ δήιον καὶ οἷσιν ἐλπὶς 

ϑᾶσσον ἐμπεσεῖν καὶ οἷσιν οὐκ ἄκη τούτου καὶ οἷσι 

πολλάκις ἐκπίπτει. ἰηόσις τούτου. ἐκ γενεῆς δὲ ἢ ἐπ᾽ 

1 et 21 ῥᾷον codd. 3. 4 περιφοράδην M 4 χάμπυλοι 
M 5 τὸ μὲν... τὸ δὲ (6 M 6 ὀχέῃ et ὀχέειν codd. 
8 πλάγιοι M, πλάγιον cet. τῷ M, om. cet. ἀντικοντέουσι (in 
syllaba xov deletum v H) Litt. Pq., ἀντικότ. cet. 10 ὀχέειν 
codd. ἐσχίων U Litt, ioyío cet. κατωτέρω MD'H, κάτωϑεν 
cet. 11 ἣν M, εἰ cet. κάτω τε MD'!FHIJKU, κάτωϑεν 
cet. 18 οὐ 1ὅ δ᾽ M, δὲ cet. 16 συναύξ. 1, ξ. cet. Littraeus 
suos codd. secutus sententiam post λόγον puncto concludit, 
distinctione vacat M 17 πυκινὰ 1. m. H, Pa. 20 φύσις 
M 21 οἷσιν pro oig uiv M 22 καὶ οἷσιν οὐκ, ἄκη τούτου 
Litt. ἀκὴ codd. 
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αὐξήσει ἢ ἐν νούσῳ --- μάλιστα γὰρ ἐκ νούσου — 
ἔστι μὲν οἷσιν ἐπισφακελίξει τὸ ὀστέον" ἀτὰρ καὶ οἷσι 

μή. πάσχει μὲν πάντα, ἧσσον δὲ ἢ τὸ ἔσω. ἢν χρηστῶς 

ἐπιμεληϑῶσιν. ὥστε x«l ὅλῳ βαίνοντας τῷ ποδὶ διαρ- 

οίπτειν᾽ διὰ μελέτης πλείστης τοῖσι νηπιωτάτοισιν" 5 
2 , - 3 , N E] - 5 - 
ἐαϑέντα κακοῦται. ἐπιμεληθέντα δὲ ὠφελεῖται" τοῖς 

ὅλοις. ἧσσον δέ vt, μινύϑουσιν. 
22. Οἷσι δ᾽ ἂν ἀμφότερα οὕτως ἐχπέσῃ, τῶν ὀστέων 

ταὐτὰ παϑήματα᾽ εὔσαρκοι δὲ πλὴν ἔσωϑεν, ἐξεχέγλου- 
e M ki ^ 3 ^ , M ' τοι. δοιχοὶ μηροί, ἢν μὴ ἐπισφακελίσῃ. εἶ κυφοὶ τὰ 10 

x Rd [4 M , 9 , δ᾿ 

ἄνωϑεν ἰσχίων γένοιντο, ὑγιηροὶ μέν. ἀναυξέες δὲ τ 

σῶμα πλὴν κεφαλῆς. 

23. Οἷσι δ᾽ ὄπισϑεν., σημεῖα᾽ ἔμπροσϑεν λαπαρώ- 

τερον. ὕπισϑεν ἐξέχον. ποὺς 0g0óg, συγκάμπτειν οὐ 
δύνανται. εἶ μὴ uev ὀδύνης. ἐκτείνειν ἥκιστα" τού- 15 

φ- 

τοισι σκέλος βοαχύτερον᾽ ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐχτανύειν δύνανται 

κατ᾽ ἰγνύην, (v) μὴ κατὰ βουβῶνα, ἢν μὴ πάνυ αἴρω- 

σιν, οὐδὲ συγκάμπτειν. ἡγεῖται év τοῖσι πλείστοισι τὸ 

ἄνω ἄρϑρον τὸ | πρῶτον᾽ κοινὸν τοῦτο ἄρϑροισι., νεύ- 866 

00LGL, μυσίν. ἐντέροισιν. ὑστέραις, ἄλλοισι" τούτοις ?0 

τοῦ ἰσχίου τὸ ὀστέον χαταφέρεται ἐς τὸν γλουτόν" 

διὰ τοῦτο βραχὺ καὶ ὅτι ἐχτείνειν οὐ δύνανται. 

2 post μὲν add. οὖν vulg., om. M 3 πάσχξι M 
4. 5 διαρρέπ. cf. π. ἄρϑ'. £u. c. ὅδ 6 ὠφελέεται codd. τοῖς 
ὅλοις M, τοῖσιν ὕλοισιν cet. 7 δ᾽ ἔτι M 9 ταῦτα codd., 
ταὐτὰ Litt. δὲ M, μὲν cet. 10 ἢ pros; M  xvgo. M 
13 δ᾽ M, δὲ cet. 13. 14 λαπαρώτεροι DHK 14 ξυγκ. M, 
c. vulg. 15. 16 τούτοις vulg., -σι DHK, οὔτοι M 16 &x- 
τανύειν DHK, ἐχτανν. M vulg. 11 κατ᾽ ἰγνύην μὴ x. B. M, 
x. ἐ. ἢ x. B. cet., restitui ἣν cf. π. ἄρϑ'. iuf. c. 57 11. 18 αἴρω- 
σιν K, αἴρη M cet. codd. 18 ξυγκ. codd. 20 μυσὶ ἐντέ- 
θοισι M ὡὥὭὍστέραις ἄλλῃσι ταύταις vulg., ὑστέρησιν J, ἄλλοισι 
M, ταύτῃ Litt. τούτοις Foesium secutus Pq. 21 καταφέρεσϑαι 
codd., καταφερὲς Litt, -φέρεται Foes. in not. Pq. 

HiPPOCRATES IJ. 1 
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σάρχες παντὸς TOU Gx£Atog ἐν πᾶσι μινύϑουσιν" ἐφ᾽ 
οἷσι δὲ μάλιστα καὶ 7, εἴρηται. τὰ ἔργα τὰ ἑωυτοῦ 

ἕχαστον τοῦ σώματος ἐργαζόμενον μὲν ἰσχύει. ἀργέον 

δὲ κακοῦται, πλὴν κόπου, πυρετοῦ. φλεγμονῆς. καὶ 
Y ^f er , , e "d Χ » 

τὸ ἔξω. ὅτι ἐς σάρχα ὑπείκουσαν. βραχύτερον᾽ τὸ δ᾽ 

ἔσω. ὅτι ἐπ᾽ ὀστέον προέχον, μακρότερον" ἣν μὲν οὖν 

ηὐξημένοισι μὴ ἐμπέσῃ. ἐπὶ βουβῶσι χαμπύλοι ὃδοι- 
, M e e , . , , , , πορέουσι καὶ ἡ ἑτέρη ἰγνύη κάμπτεται" στήϑεσι μόγις 

καϑικνεῖται" χειρὶ τὸ σκέλος καταλαμβάνει, ἄνευ ξύλου, 
^ ?0../ N^ VOS M y ; 3 3 ΄, 

109 ἢν ἐθέλωσιν; ἢν μὲν γὰρ μακρότερον ἢ. οὐ βήσεται" 
ἣν δὲ βαίνῃ, βραχύ. μινύϑησις δὲ σαρκῶν. οἷσι πόνοι 

χαὶ ἡ ἴξις ἔμπροσϑεν, καὶ τῷ ὑγιεῖ κατὰ λόγον" οἷι — — 

δ᾽ ἐκ γενεῆς ἢ αὐξομένοισιν ἢ ὑπὸ νούσου évóonos 

καὶ ἔξαρϑρα ἐγένετο --- ἐν αἷς, εἰρήσεται, --- οὗτον 

μάλιστα κακοῦνται διὰ τὴν τῶν νεύρων καὶ ἄρϑρων 

οι 

1 e 

&oy(qv: καὶ τὸ γόνυ διὰ τὰ εἰρημένα συγκακοῦνται" 

συγχεκαμμένον οὗτοι ἔχοντες ὁδοιπορέουσιν ἐπὶ ξύλου 
CEST ^ , Χ 8: M » M - 
ἑνὸς ἢ Óvo: τὸ δ᾽ ὑγιὲς εὔσαρχον διὰ χρῆσιν. 

94. Οἷσι δ᾽ ἐς τοὔμπροσϑεν, σημεῖα τἀναντία" 
πα ΨΥ. 

20 ὄπισϑεν λαπαρόν. ἔμπροσθεν ἐξέχον. ἥκιστα συγ —— 
μάλιστα δὲ ἐχτείνουσιν. — | 

ὀρϑὺς πούς, σκέλος ἴσον, πτέρνη᾽ βραχεῖ ἄκρος ἀνέσταλ- 
ται. [ἢ] πονέουσι μάλιστα οὗτοι αὐτίκα. καὶ οὖρον 

κάμπτουσιν οὗτοι τὸ σχέλος. 

368 ἴσχεται μάλιστα ἐν τούτοισι τοῖσιν ἐξαρϑρήμασιν" £v 

i ὠνύθουσι ᾿. 39:4 M, im, B) δ ΡΝ 
δὲ cet. 7 ηὐξημένοισιν M 7. 8 ὁδοιπορέουσιν M 8 μόγις 
M, μόλις cet. — 9 κινεῖται codd., ixv. Litt., καϑικν. Foes. Pq. 
sicut z. &o9. ἐμβ. c. 58 10 ἐϑισϑέωσιν Wb. sicut περὶ d. ἑ. 
9204, 12 12 ἴηξις J, ἤιξις cet. codd., ἡ i&g Foes. Litt. 
13 νούσου DN, νόσου M vulg. 18 δ᾽ M, δὲ cet. 19 δ΄, 
M, δὲ cet. 20.21 ξυγκ. vulg., £vyxduzmvovou M 22 πτέρνα 
codd. ἄκρος cf. z. do9. fuf. c. 59, ἄκρως codd. et Ap. p. 31 

23 ἢ delevi, η Wb. 24 ἐξαρϑρήμασι M. 
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EN , EU LU , , ^ E 

γὰρ τόνοις ἔγκειται τοῖσιν ἐπικαίροισιν. τὰ ἔμπροσϑεν 

κατατέταται[. ἀναυξέα, νοσώδεα, ταχύγηρα], τὰ ὄπισϑεν 

στολιδώδεες. οἷσιν ηὐξημένοισιν, ὁδοιπορέουσιν, ὀρϑοί, 

πτέρνῃ μᾶλλον βαίνοντες" εἰ δὲ ἠδύναντο μέγα προ- 

βαίνειν. κἂν πάνυ: σύρουσι δέ μινύϑει δὲ ἥκιστα, 

τούτοισι δὲ ἡ χρῆσις αἰτίη. μάλιστα δ᾽ ὄπισϑεν" διὰ 

παντὸς τοῦ Gx£Asog ὀρϑότεροι τοῦ μετρίου ξύλου δέον- 

ται χατὰ τὸ σιναρόν. οἷσι δὲ ἐκ γενεῆς ἢ αὐξανομέ- 

νοισι. χρηστῶς μὲν ἐπιμεληϑεῖσιν ἡ χρῆσις ὥσπερ τοῖσιν 

ηὐξημένοισιν᾽ ἀμεληϑεῖσι δὲ βραχύ. ἐχτεταμένον" πη- 

ροῦται γὰρ τοὐτοϊσι μάλιστα ἐς ἰϑὺ τὰ (oboe αἱ δὲ 
^ , , , M € - EL /, 

τῶν ὀστέων μειώσιες x«l αἱ τῶν σαρχῶν μινυϑήσιες 

κατὰ λόγον. 

25. Μηροῦ δὲ κατάτασις μὲν ἰσχυρή x«i ἡ διόρ- 

ϑῶσις κοινὴ ἢ χερσὶν ἢ σανίδι ἢ μοχλῷ. τὰ μὲν ἔσω 

στρογγύλῳ, τὰ δὲ ἔξω πλατεῖ. μάλιστα δὲ τὰ ἔξω. καὶ 
iJ M kl 5 ^ , , , b e , — 

τὰ μὲν ἔσω ἀσκοῖσιν ἀκεσάμενον ἐς τὸ ὑπόξηρον τοῦ 

μηροῦ. κατατάσιος δὲ xai συνδέσιος σκελέων" κρεμάσαι 

διαλείποντα σμικρὸν τοὺς πόδας. ἔπειτα πλέξαντα ἐκ- 
-Ὁ , 2 - N , 9 , [4 

χρεμασϑῆναί τινα. ἐν τῇ διορϑώσει ἀμφότερα ἅμα 

1 τόνοις M, -οισιν cet. 2 ἀναυξέα, voc., ταχ. Foesio et 
Littraeo huc nullo merito videntur irrepsisse, cum nihil tale 
scribatur z. o9. iuf. c. 59, cf. ibid. c. 58 ὄπισϑε M 
3 στολιδώδεις (-δὴς D) codd. ηϑξημένοισι. ὁδοιπορέουσι M 
ὀρϑοὶ M, Litt., ὀρϑῇ cett. codd. 4 εἰ M, oi cet. codd., 
I mutatam in sj, unde iam Litt. dedit εἰ 6 αἰτίη scripsi, 
αἰτία cet. δ᾽ M, δὲ cet. 8 ἢ supra lin. I, Litt, om, cet, 
codd. 10 πωροῦται codd., πηρ. Erm., cf. π. ἄρϑ'. £u. c. 60, 
qua de re iam monuerunt Foes. et Litt. 11 post μάλ. add. 
δὲ vulg., om. DHK Litt. 14 ἡ om. Ap. 15 κοινὴ 0169. 
M ἢ σαν. om. Ap. ἔσω vulg. Litt. Pq., ἔξω M D(mut; in 
ἔσω Η1Κα 16 ὑποπλατεῖ Àp. μαλ. δὲ τὸ ἔσω καὶ τὸ ἔξω 
Ap. 17 ἔξω M ὑπόξυρον M Ap., ὑπόξηρον cet. ἀσκοὺς 
δὴ ὠσαμένον τω vz. ΑΡ. 18 ξυνδ. MDHIJKU, c. vulg. 
κατατάσιας δ. x. συνδέσιας Wb. 19 διαλιπ. M 20 χρε- 
μασϑῆναι καὶ ἐν τῇ διορϑ. ἅμα ἀμφ. Ap. 

1 

τῷ 0 
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ποιεῦντα. x«i τῷ ἔμπροσϑεν τοῦτο ἱκανὸν xci τοῖσιν 

ἑτέροις. ἥκιστα δὲ τῷ ἔξω" ἡ τοῦ ξύλου ὑπότασις, ὥσπερ 

ὥμῳ ὑπὸ τὴν χεῖρα. οἷς ἔσω" τοῖσι γὰρ ἄλλοισι ἧσσον. 

καταναγκάσεις δὲ μετὰ διατάσιος, μάλιστα τῶν ἔμπροσϑεν 

5 ἢ ὕπισϑεν ἢ ποδὶ ἢ χειρὶ ἐφίξεσϑαι ἢ τῇ σανίδι. | 

8190 20. Ióvv δὲ εὐηϑέστερον ἀγκῶνος διὰ τὴν εὐστα- 

10 

1 σι 

λίην καὶ εὐφυίην" διὸ καὶ ἐχπίπτει καὶ ἐμπίπτει ῥήιον. 

ἐχπίπτει δὲ πλειστάκις ἔσω, ἀτὰρ καὶ ἔξω, καὶ ὄπισϑεν. 

ἐμβολαὶ δὲ ἢ ἐκ τοῦ συγχεκάμφϑαι ἢ ἐκλαχτίσαι ὀξέως. 
m , » 2 ͵ ' ἢ H - 
ἢ συνελίξας ταινίης ὄγκον ἐν ἰγνύῃ ϑεὶς ἀμφὶ τοῦτον 
2 3 x 3 » M “-- , 3 -“ 

ἐξαίφνης ἐς ὄχλασιν ἀφεῖναι τὸ σῶμα, μάλιστα ἐν τῇ 

τῶν ὄὕπισϑεν" δύναται δὲ καὶ χατατεινόμενα μετρίως. 

ὥσπερ ἀγχών. ἐμπίπτειν τὰ ὔὕπισϑεν. τὰ δ᾽ ἔνϑα ἢ 
ἔνϑα ἐκ τοῦ συγχεχάμφϑαι ἢ ἐχλαχτίσαι [ἢ κατα- 
τάσει" μάλιστα δὲ αὐτῇ τὸ ὄπισϑεν}Ὑ" ἀτὰρ καὶ ἔκ κατα- 
τάσιος μετρίης. ἡ διόρϑωσις ἅπασι κοινή. ἣν δὲ μὴ 
ἐμπέσῃ. τοῖσι μὲν ὕπισϑεν συγκάμπτειν οὐ δύνανται" 

ἀτὰρ οὐδὲ τοῖσιν ἄλλοισι πάνυ τι" μινύϑει δὲ μηροῦ 

καὶ κνήμης τὸ ἔμπροσϑεν. 1v δὲ ἐς τὸ ἔσω. βλαισότεροι, 

2 ἑτέροις MH' vulg., -οισιν Ἠ" ἥκιστα τῷ ἔσω. τοῦ ξύ- 
λου ὑπότ. Ap. ὑὕὑπότασις M Ap. Foes. in notis, ὑπόστ. cet. 
3 oig ἔσω om. Ap. ἄλλοισι M, -v cet., roig ἄλλοις (γὰρ om.) 
Ap. 4 u. τὸ ἔμπρ. καὶ ὄπ. Ap. 5 ἐφίξεσϑαι, 8 prius in 
raso loco, M, ἢ ἐφέζ. Ap. τῇ M, om. cet. 6 &yx. εὐὴϑ. ἐστιν 
Ap: 6. 1 εὐσταλίαν, εὐφυΐαν M Ap. 7 ῥήιον scripsi, ῥᾷον 
codd. 8 Zum. M εσωτὲ Ap. 9 £vyx. codd. ἢ ante £xà. 
om. M 10 συνελ. JAp., ξ. cet. 10. 11 ἐν τῇ iyv. ϑείς, ἀμφὶ 
τουτου TOV :bsqrmg Ap. 11 αφιέναν Ap. ἐν τῇ J, Litt. Pq., 
αὕτη Ap., αὐτῇ M cet. 12 ὄπισϑε Μ δύναται ... ὄπισϑεν (17) 
om. ἀρ. δ᾽ M, δὲ cet. 14 £vyx. Μ ἢ ante x1. om. M 
ante κατατ. add. ἐν vulg. ἐν om. M 14. 15 κατατισι, 1. m. 
yo. x«i κατατάσει M, ἢ ἐν καταστάσει Litt. e Parisinis DK 
15 αὐτῇ Wb., αὐτὴ vulg. ἢ κατατ. — ὄπ. del. Wb., cf. p.242, 7. 8 

ἐγκαταυ. M 16 ἡΜ 17 ὄπισϑε Μ Évyx.codd. 18 roiciM 
τι Om. ἂρ. 19 post χνήιμι. add. ὀστέον codd., om. Ap., del. Litt., 

cf. π. do9. ἐμβ. c. 82. τὰ um. Ap. βλξσότεροι M, βλεσωτεροι Ap. 

; 
I 

ΝΟ A————M—H———————————Ó PEN 

lai i 
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μινύϑει δὲ τὰ ἔξω: ἣν δ᾽ ἐς τὰ ἔξω. yavoórsgor, 
χωλοὶ δ᾽ ἧσσον. κατὰ γὰρ τὸ παχύτερον ὀστέον ὀχεῖ" 
μινύϑει δὲ τὰ ἔσω. ἐκ γενεῆς δὲ ἢ ἐν αὐξήσει κατὰ 
λόγον τὸν πρόσϑεν. 

21. Τὰ δὲ κατὰ τὰ σφυρὰ κατατάσιος ἰσχυρῆς δεῖ- 5 

ται ἢ τῇσι χερσὶ (ἢ ἄλλοισι τοῖσι». κατορϑώσιος δὲ 

ἅμα ἀμφότερα ποιεύσης" χοινὸν δὲ πᾶσι. | 
28. Τὰ δὲ ἐν ποδὶ. ὡς τὰ ἐν χειρὶ ὑγιᾶ. 872 

29. Τὰ δ᾽ ἐν τῇ κνήμῃ συγχοινωνέοντα καὶ μὴ ἐμ- 
πεσόντα, ἐκ γενεῆς καὶ ἐν αὐξήσει ἐξαρϑρήσαντα, ταὐτὰ 10 
ἃ χαὶ ἐν χειρί. - 

30. Ὅσοι δὲ πηδήσαντες ἄνωθεν ἐστηρίξαντο τῇ 

πτέρνῃ. ὥστε διαστῆναι τὰ ὀστέα καὶ φλέβας ἐκχυμω- 

ϑῆναι καὶ νεῦρα ἀμφιφλασϑῆναι. ὅταν γένηται οἷα τὰ 

δεινότατα. χίνδυνος μὲν σφακχελίσαντα τὸν αἰῶναι 

πρήγματα παρασχεῖν" ῥοιώδεα μὲν γὰρ τὰ ὀστέα. τὰ 

δὲ νεῦρα ἀλλήλοισι κοινωνέοντα. ἐπεὶ καὶ οἷσιν ἂν 

καταγεῖσιν ἢ ὑπὸ τρώματος οἷα ἐν χνήμῃ ἢ μηρῷ, 

νεύρων ἀπολυϑέντων. ἃ κοινωνεῖ τούτοισιν. ἢ ἐξ ἄλλης 

κατακχλίσιος ἀμελέος μελανϑῇ ἡ πτέρνη. καὶ τούτοισι so. 

παλίγκοτα ἐκ τοιούτων. ἔστιν ὅτε πρὸς σφακελισμῷ 

1 δ᾽ ἐς τὰ M, δὲ τὰ DFINU, δὲ ἐς τὸ Ap. 2 δ M, 
δὲ cet. παχύτατον Ap. ὀχέει codd. 4 τῶν MDFJKU Ap. 

ἐμπρ. Áp. 6 ἢ αλλοισι τοισι Ap. p. 32 Schoene, om. codd., 
ἢ ἄλλ. τοιούτοισι Litt., Pq., cf. zm. ἄρϑ'. iuf. c. 84 91094. 
Ap: 7 ἅμα om. Ap. p. 88 rovrov πᾶσιν Ap. p. 32, τού- 
TOv ἅπασιν p.33 8 óyic M, ὑγιῆ DHJKU Litt., Pq. (scripsi 
ὑγιᾶ cf. m. ἄρϑ'. iuf. c. 83) ὑγιῶς vulg. 9 δ᾽ M, ó£ cet. 
10.11 ταῦτα codd., scripsi ταὐτὰ cf. z. Go9. ἐμβ. c. 88. 
13. 14 ixyvu. M, H ex emend., Litt., yz. vulg. 14 ἀμφιφλ. 
MPq., ἀμφιϑλ. cet. — 16 ante dor. add. καὶ vulg., om. M ῥοιώδη 

H?, yo. καὶ ῥυκώδη i. m. M, ῥυκώδη FH'IJKU, ῥοικώδη cet. 
γὰρ M, om. cet. 17 οἷσι M 19 κοινωνέει τουτέοισιν codd. 

20 μελανϑῇ Wb., ἐμελάνϑη cet. τουτέοισι codd. 21 παλίγκοτα 
D, -κοτώωτατὰ cet. codd. τοιουτέων codd. προσφακελισμῳ M 
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γίνονται πυρετοὶ ὑπεροξέες. λυγγώδεες, τρομώδεες, 

γνώμης ἁπτόμενοι, ταχυϑάνατοι, καὶ ἔτι φλεβῶν eiuop- 

Qócv πελιώσιες καὶ γαγγραινώσιες. σημεῖα τῶν πα- 

λιγκοτησάντων᾽: ἢν τὰ ἐχχυμώματα καὶ τὰ μελάσματα 

καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὑπόσχληρα x«i ὑπέρυϑρα ἢ" ἢν 

γὰρ σὺν σκληρύσματι πελιωϑῇ. κίνδυνος μελανϑῆναι" 

ἣν δ᾽ ὑποπέλια ἢ xci πέλια μάλα καὶ χκεχυμένα ἢ ὑπό- 
χλῶρα καὶ μαλϑαχά. ταῦτ᾽ ἐν πᾶσι τοῖσι τοιούτοισιν 

ἀγαϑά. ἴησις" ἣν μὲν ἀπύρετοι ξωσιν, ἐλλεβορίξειν" 

iv δὲ μή, μή" ἀλλὰ ποτὸν ὀξύγλυκυ, εἰ δέοι. ἐπίδεσις 
δὲ ἡ ἄρϑρων σύνδεσις" ἐπιδεζῖν» πάντα, μᾶλλον τοῖσι 

814 φλάσμασι, καὶ | ὀϑονίοισι πλέοσι καὶ μαλϑακωτέροισι 

1 ex 

' 80 

χρῆσϑαι., πίεξις ἧσσον" ὕδωρ zÀA£ov' προσπεριβάλλειν 

τὰ πλεῖστα τῇ πτέρνῃ. τὸ σχῆμα, ὕπερ ἡ ἐπίδεσις, ὡς 

wj ἐς τὴν πτέρνην ἀποπιέξηται' ἀνωτέρω γούνατος 

ἔστω εὔϑετος" νάρϑηξι μὴ χρῆσϑαι. 

31. Ὅταν δ᾽ ἐκστῇ ὃ ποὺς ἢ αὐτὸς ἢ σὺν τῇ ἐπι- 

φύσει. ἐχπίπτει μᾶλλον ἐς τὸ ἔσω ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, 

λεπτύνεται ἀνὰ χρόνον ἰσχίου καὶ μηροῦ καὶ κνήμης 

τὸ ἀντίον τοῦ ὀλισϑήματος. ἐμβολὴ ὡς καρποῦ. κατά- 

τασις δὲ ἰσχυροτέρη. ἴησις. νόμος ἄοϑρων. παλιγκοτεῖ 

ἧσσον καρποῦ. ἣν ἡσυχάσῃ. δίαιτα μείων" ἐλινύουσι 

3 πελιώσιος M γα ραν δες Μ 4 ἐκχυμώτατα M 
5 7 pro καὶ M 6 ξὺν codd. 1 ὑπόπυα ἢ τὰ πέλια καὶ 
μαλϑακὰ καὶ κεχ. M 8 τοιούτοισι M 9 post ἴησις add. δὲ 
vulg., om. M ἔωσιν om. M [10 ποτὸν, τὸ in raso loco M 
post ποτὸν add. διδόναι vulg., om. M (cf. z. &o9. £uf. c. 86) 
117M σύνϑεσις vulg., om. M, σύνδ. Litt. cf. z. &yu. c. 11 
ἐπὶ δὲ vulg, cf. z. &o9. iuf. p. 244, 2, ἔτι δὲ codd. πάντα 

codd., ταῦτα vulg. πάντα μᾶλλον deleri vult Wb. 14 τῇ 
om. M ὥσπερ Erm., οἴηπερ Wb. 106 χρῆσϑαι M, χρήσασϑαι 
cet. 17 δ᾽ M, δὲ cet. αὐτὸς M, μοῦνος cet. σὺν M, ἕ. cet. 

18 εἰ"... . ἐμπέσῃ codd., scripsi ἣν ... £&., οἵ, m. ἄρϑ'. ἐμβ. 
c. 81, εἰ. . . ἐμπέσοι Litt. unum codicem D βδοαυῦθαβο 20 ante 
καρποῦ add. ἡ vulg., om. M 21 παλιγκοτέει codd. 22 μεῖον M. 
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γάρ. τὰ δ᾽ ἐκ γενεῆς μὲν ἢ ἐν αὐξήσει κατὰ λόγον 

τῶν πρότερον. (92.) ἐπεὶ τὰ σμικρὸν ὠλισϑηκότα ἐκ 
γενεῆς ἔνια οἷά τὲ διορϑοῦσϑαι: μάλιστα δὲ ποδὺς 
κύλλωσις" κυλλώσιος γὰρ οὐχ εἷς τρόπος. ἡ δὲ ἴησις 

τούτου. κηροπλαστεῖν κηρωτῇ ῥητινώδει" ὀϑόνια συχνὰ 

ἢ πέλμα ἢ μολύβδιον προσεπιδεῖν, μὴ χρωτί" ἀνάλη- 

ψις τά τὲ σχήματα ὁμολογείτω. 

33. "Hv δὲ ἐξαρϑρήσαντα ἕλκος ποιησάμενα ἐξίσχῃ,; 
ἐώμενα ἀμείνω. ὥστε δὴ μὴ ἀπαιωρεῖσϑαι μηδ᾽ ἀπα- 

e 

ναγκάξεσϑαι. ἴησις δὲ πισσηρῇ ἢ σπλήνεσιν οἰνηροῖσι 10 

Φερμοῖσιν --- ἅπασε γὰρ τούτοισιν τὸ ψυχρὺν καχὸν --- 

καὶ φύλλοισι" χειμῶνος δὲ εἰρίοισι δερυπωμένοισι τῆς 

σχέπης εἴνεχα᾽ μὴ καταπλάσσειν. μηδ᾽ ἐπιδεῖν. δίαιτα 

λεπτή, ψῦχος, ἄχϑος πολύ. πίεξις, ἀνάγκη. σχήματος 

τάξις. εἰδέναι μὲν οὖν ὀλέϑρια ταῦτα πάντα. μετρίως 15 

δὲ ϑεραπευϑέντες χωλοὶ αἰσχρῶς" ἣν γὰρ παρὰ πόδας 

γένηται. ποὺς ἀνασπᾶται. χαὶ ἤν πῃ ἄλλῃ; κατὰ λόγον. 

ὀστέα οὐ μάλα ἀφίσταται σμικρὰ γὰρ ψιλοῦται, | πε- 316 

ριωτειλοῦται λεπτῶς" τούτων τὰ μέγιστα κινδυνότατα 

καὶ τὰ ἀνωτάτω: ἐλπὶς δὲ μούνη σωτηρίης. ἐὰν μὴ 90 
ἐμβάλλῃ, πλὴν τὰ κατὰ δακτύλους xci χεῖρα ἄκρην" 

ταῦτα δὲ προειπόντα τοὺς κινδύνους ἐγχειρεῖν ἐμβάλ- 

1 δ᾽ M, δὲ cet. 2 τῶν πρ. M, τῶν τὸ zo. DHIKU, 
τὸν πρ. vulg. ἔπειτα codd., ἐπεὶ τὰ Litt., cf. m. ἄρϑ'. ἐμβ. 
c. 62 04. MFHKNU 3 δὴ ὀρϑοῦσϑαι M 4 post εἷς 
add. ἐστὶ ommes praeter M 5 τουτέου codd. κηροπλαστεῖν 
ΚΝ, -ἕἔειν M, om. rel. codd. ῥιτινώδη M, κηρωτὴ ῥητινώδης 
Litt. ex Parr. HK 6 πέλμα MIJU, -uero vulg. χρῶτι M 

9 ἀπαιωρέε- codd. 10 πισσηρῇ M, -ρὴ vulg. 11 rov- 
τέοισείν M) codd. 13 μηδ᾽ M, μηδὲ cet. 14 ψύχος codd. 

πολὺ om. M 15 61: v. π᾿ M, τ. zx. ὁλ. cet. 18 ἀφίστα- 
ται M, -»rot cet. cu. scripsi, μ. cet. 19 τουτέων codd. 
χινδυνωδέστατα M, κινδυνώτατα vulg. 20 μούνη M, Par. N, 
μόνη vulg. 21 ἐμβάλη M, Par. N . 22 πρὸ εἶπεν τὰ M, 
πρόειπε (προεῖπε N) τῶ cet. codd., προειπέτω Litt., scripsi προει- 
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λειν ἢ τῇ πρώτῃ ἢ τῇ δευτέρῃ" εἰ δὲ μή, πρὸς τὰς 
δέχα᾽ ἥκιστα τεταρταῖα. ἐμβολὴ oi μοχλίσκοι. ἴησις 

δὲ ὡς κεφαλῆς ὀστέων καὶ ϑέρμη" ἐλλεβόρῳ δὲ καὶ 
αὐτίχα καὶ ἔπειτα τοῖσιν ἐμβαλλομένοισι βέλτιον χρῆσϑαι. 
τὰ δ᾽ ἄλλα εὖ εἰδέναι δεῖ. ὅτι ἐμβαλλομένων ϑάνατοι" 

τὰ μέγιστα καὶ τὰ ἀνωτάτω μάλιστα καὶ τάχιστα. ποὺς 

δ᾽ ἐχβάς, σπασμός., γάγγραινα᾽ καὶ γὰρ ἣν ἐμβληϑέντι 

ἐπιγένηταί τι τούτων, ἐκβάλλοντι ἐλπίς, εἴ τις ἄρα 
ἐλπίς: οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν χαλώντων οἱ σπασμοί. ἀλλ᾽ 

io ἀπὸ τῶν ἐντεινόντων. 

ex 

94. Αἱ δ᾽ ἀποκοπαὶ ἢ ἐν ἄρϑρῳ ἢ κατ᾽ ὀστέα, μὴ 

ἄνω. ἀλλ᾽ ἢ παρὰ ποδὶ ἢ χειρί. ἐγγὺς περιγένονται, 

ἣν μὴ αὐτίκα ἅμα λειποϑυμίῃ ἀπόλωνται. ἴησις δ᾽ ὡς 
- , 

κεφαλῆς. ϑέρμῃ. 
i5 — 9D. ᾿Αποσφαχελίσιος μέντοι σαρχῶν. x«i ἐν τρώ- 

e , 5 N ^ P] 3 , l4 μασιν αἱμορρόοις ἀποσφιγχϑὲν καὶ ἐν ὀστέων κατήγ- 
μασι πιεχϑὲν καὶ ἐν δεσμοῖσι ἀπομελανϑὲν. καὶ οἷσι 
μηροῦ μέρος ἀποπίπτει καὶ βραχίονος ὀστέα τὲ καὶ 

σάρκες ἀποπίπτουσι. πολλοὶ περιγίνονται. ὡς τά γὲ 

20 ἄλλα εὐφορώτερα. οἷσι μὲν οὖν χαταγέντων ὀστέων. 

πόντα iam ἃ Foesio commendatum, cf. π. ἄρϑ'. ἐμβ. c. 67 
ἐγχειρέειν codd. 

1 sí M, ἣν cet. codd. — 2 post ἐμβ. add. δὲ vulg., om. M 
3 κεφαλὴ codd., -;c Litt, cf. z. o9. ἐμβ. c. 607, m. ἀγμ. c. 36 

4 xol ante ἔπ. add. unus M (cf. z. ἄρϑ'. £u. c. 63 αὐϑημ. τε 
δοθεὶς καὶ αὖϑις πιν.). καὶ αὐτίκα ἔπειτα τοῖσιν vulg. Pq., xoi 
αὖτ. ἐπὶ τοῖσιν ἐμβ. Litt. ἐμβαλλομένοισιν M δὅ δεῖ ὅτι Litt, 
διότι codd. τ δ᾽ M, δὲ cet. γὰρ om. N Litt. 8 τουτέων codd. 

11 ἢ prius om. Μ κατ᾽ ὁ. M, κατὰ τὰ ὁ. vulg. 12 παρὰ 
ποδὶ ἢ y. M, παρὰ τῷ m. ἢ παρὰ τῇ y. cet. 18 ἅμα M, μάλα 
cet. λίπ. M 13. 14 ἀπόλλωνται M. vulg., ἀπολ. JN Litt. 
δ᾽ M, om. cet. ϑερμῆς vulg., ϑέρμη Litt. Pq., scripsi ϑέρμῃ 

15 ἀποσφακελίξιος M 17 δεσμοῖσι M, δεσμοῖς cet. 
18 βραχίονες MHJKU 19 ἀποπίπτουσι delendum esse Litt. 
suspicatur περιγίγν. M. ; 
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αἱ uiv περιρρήξιες ταχεῖαι. αἱ δὲ τῶν ὀστέων ἀποπτώ- 
σιες, 1] ἂν τὰ ὅρια τῆς ψιλώσιος 1], ταύτῃ ἀποπίπτουσι.318 
βοαδύτερον δέ. χρὴ δὲ τὰ χατωτέρω τοῦ τρώματας 

χαὶ τοῦ σώματος τοῦ ὑγιέος προδσαφαιρεῖν --- προ- 

ϑνήσκει γὰρ -- φυλασσόμενον ὀδύνην" ἅμα γὰρ λει- 8 

ποϑυμίῃ ϑνήσχουσι. μηροῦ ὀστέον ἐκ τοιούτου ἀπε- 

λύϑη ὀγδοηχοσταῖον. ἡ δὲ χνήμη ἀφῃρέϑη εἰκοσταίη, 
χνήμης δὲ ὀστέα χατὰ μέσην ἕξηκοσταῖα ἀπελύϑη" ἐκ 
τοιούτων ταχὺ καὶ βραδέως αἱ πιέξιες αἵ ἰητρικαί. τὰ 

δ᾽ ἄλλα ὅσα ἡσυχαίως. τὰ μὲν ὀστέα οὐκ ἀποπίπτει το 
οὐδὲ σαρκῶν ψιλρῦται. ἀλλ᾽ ἐπιπολαιότερα. προσδέ. 
χεσϑαι ταῦτα χρή" τὰ γὰρ πλεῖστα φοβερώτερα ἢ 

χακίω. ἡ ἴησις πρηεῖα. ϑέρμῃ, διαίτῃ ἀκριβεῖ" κίν- 

δυνος αἱμορραγιῶν. ψύχεος. σχήματά τε ὡς μὲν ἀνάρ- 

ροπα,. ἔπειτα ὑποστάσιος πύου εἵνεχα ἐξ ἴσου ἢ ὅσα 15 
συμφέρει. ἐπὶ τοῖσι τοιούτοισι καὶ ἐπὶ τοῖσι μελασμοῖσι 

αἱμορραγίαι" δυσεντερίαι περὶ κρίσιν λάβροι μέν, ὀλι- 

γήμεροι δέ οὐκ ἀπόσιτοι οὐδὲ πάνυ πυρετώδεες" οὐδέ 
τι κενεαγγητέον. 

36. Ὕβωσις" ἡ μὲν ἔσω ἐπιϑάνατος οὔρων σχέσιος, 30 
ἀποναρκώσιος" τὰ δὲ ἔξω, τούτων ἀσινέα τὰ πλεῖστα 
πολὺ μᾶλλον ἢ ὅσα σεισϑέντα μὴ ἐξέστη" αὐτὰ μὲν 

1 περιρήξ. Μ 3 χρὴ M, ósicet. 4 καὶ τοῦ cou. τ. 0. om. in 
textu, yo. x. τ. σῶμ. τ. ὑ. προἀάφαιρέειν 1. m. M, προσαφαιρέειν 
X. τ. σώμ. T. ὑ. Cet. 5 φυλασσόμενον" ὀδύνῃ ἅμα y. λειπ. ὃν. 
Pq. ὀδύνην Foes. in notis, ὀδύνη vulg. ὃ. 9 Aur. Μ 6 ἐκ 
T. ἀπελ. M, ἀπελ. ἐκ v. cet. τοιουτέων codd. 9 «t ἰητρεῖαι 
(ef. π. ἄρϑ'. ἐμβ. c. 69) legendum esse suspicatur Litt. 11 ἐπι- 
πολαιότερα M DHK, -ov rel. codd. — 13 πρηΐϊα M, πραεῖα aut 
πραξία rel . codd. ϑερμῇ codd., ϑέρμῃ Litt. 14 τε M, δὲ cet. 

16 Évug. codd. τοιουτέοισι codd. μελασμοῖσι M, -v cet. 
17 λαβροῖ M, λαῦροι cet. 18 ἀπόσιτοι. ov in raso loco, M 
οὐδὲ M, δὲ cet. codd. 19 κενεαγγιητέον codd., corr. Aemil. 
Portus 20 ὑβρῶσις M εἴσω codd. 21 τουτέων codd. 
922 πολὺ M, πουλὺ cet. codd. uiv DFHIJKU Litt, ἐν M vulg. 
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ἑωυτοῖσι κρίσιν ποιησάμενα., χεῖνα ὃὲ ἐπὶ πλέον τῷ 

σώματι ἐπιδιδόντα καὶ ἐν ἐπικαίροις ἐόντα. οἷον πλευ- 

ραὶ καταγεῖσαι μὲν ὀλίγαι πυρετώδεες xol αἵματος 

πτύσιος xci σφακελισμοῦ, ἤν τε μία, ἤν τὲ πλείους, 

:5 μὴ καταγεῖσαι δὲ... καὶ ἴησις φαύλη. μὴ κενεαγγοῦντα, 

ijv ἀπύρετος ἦ᾽ ἐπίδεσις, ὡς νόμος" ἡ δὲ πώρωσις ἐν 

εἴχοσιν ἡμέρῃσι" χαῦνον γάρ. ἢν δ᾽ ἀμφιφλασϑῇ, 

380 φυματίαι xci βηχώδεες καὶ ἕμμοτοι | x«l πλευρὰς 

ἐσφακέλισαν᾽ παρὰ γὰρ πλευρὴν ἑκάστην ἀπὸ πάντων 

10 τόνοι εἰσίν. 

31. Τὰ δ᾽ ἀπὸ καταπτώσιος ἧσσον δύναται ἐξιϑύ- 
νεσϑαι᾿ χαλεπώτερα δὲ τὰ ἄνω φρενῶν ἐξιϑύνεσϑαι. 

οἷσι δὲ παισίν, οὐ συναύξεται, ἀλλ᾽ ἢ σκέλη καὶ χεῖ- 

ρὲς x«i κεφαλή" ηὐξημένοισι ὕβωσις, παραχρῆμα μὲν 

15 τῆς νούσου ῥύεται. ἀνὰ χρόνον δ᾽ ἐπισημαίνεταί τι 
ὧνπερ xol τοῖσι νεωτέροισιν, ἧσσον δὲ κακοήϑως. εἰσὶ 

δ᾽ οἱ εὐφόρως ἤνεγχαν. οἷσιν (ἂν ig) εὔσαρχον καὶ 
πιμελῶδες τράπηται ὀλίγοι δὲ τούτων περὶ ἑξήκοντα 

382 ἔτεα ἐβίωσαν. ἀτὰρ καὶ ἐς | τὰ πλάγια διαστρέμματα 

20 γίνεται" συναίτια δὲ καὶ τὰ σχήματα, ἐν οἷσιν ἂν xa- 

ταχέωνται" καὶ ἔχει προγνώσιας. πολλοὶ δὲ καὶ αἷμα 

ἔπτυσαν καὶ ἔμπυοι ἐγένοντο. ἡ δὲ μελέτη, ἴησις, 
ἐπίδεσις, ὡς νόμος. διαίτης τὰ πρῶτα ἀτρεχέως, ἔπειτα 

1 ἑωυτοῖσιν M 4 σφακελισμῶν M ὅ μὴ κατασχισϑεῖσαι 
δὲ Litt. ἡ καταγῇ ἔσω δέ Pq., ego sententiara mutilam 
esse existimo εἴη codd., ἔῃ Litt. 1 ἡμέραις M — 10 Lit- 
traeus a vulgari ordine decedens post τόνοι εἰσίν inserit πολ- 
Aol δὲ... οὕτω καὶ δίαιται cf. infrà v. 21 — 11 δύναται MN, 
τ-νται cet. codd. 12 ἐξιϑύνασϑαι M, -εσϑαι ΚΞ 14 ηὐξημέ- 
νοισι M, -v cet. ὕβρωσις M 15.16 δι᾽ ὧνπερ vulg., διῶν περ 
M, scripsi τι, cf. z. &o9. £uf. p. 166, 10: ἀνὰ yo. μέντοι ἐπιση- 
μαίνει τι τῶν αὐτῶν, ὥσπερ καὶ τοῖσι νέοισιν 16 τοῖσιν M 
17 δ᾽ M, δὲ cet. ἂν ἐς om. codd,, restituit Litt. ex libr. zr. &o9. 
iuf. p.166,14 18 τουτέων codd. 20 £v οἷσι ἂν xol κατακ. M. 
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ἁπαλύνειν" ἡσυχίῃ. σιγῇ σχήματα. κοιλίη. ἀφροδίσια. 

ἀτὰρ οἷς ἄναιμα. ἐπωδυνώτερα τῶν χαταγνυμένων καὶ 

φιλυποστροφώτερα χρύόνοισιν. οἷσι δὲ καταλείπεται 

μυξῶδες. ὑπομιμνήσκει ἐν πόνοισιν. ἴησις" καῦσις. 

τοῖσι μὲν ἀπ᾽ ὀστέου, μέχοι τοῦ ὀστέου. μὴ αὐτὸ δέ" 
ἣν δὲ μεταξύ, μὴ πέρην. μηδὲ ἐπιπολῆς" σφακελισμός" 
καὶ τὰ ἔμμοτα πειρᾶσϑαι. εἰρήσεται ἅπαντα τὰ ἐπεσ- 

ἐόντα. ὁρατά, λόγοις δὲ μή, βοώματα, πόματα. ϑάλπος. 

ψῦχος. σχῆμα, ὅτι καὶ φάρμακα, τὰ μὲν ξηρά. τὰ δὲ 

ὑγρά, τὰ δὲ πυρρά. τὰ δὲ μέλανα, τὰ δὲ λευχά. τὰ 
δὲ στρυφνά. ἐπὶ ἕλκη, οὕτω καὶ δίαιται. 

38. Νόμος ἐμβολῆς καὶ διοοϑώσιος" ὄνος. μοχλός, 

σφηνίσκος. ἴπος᾽ ὄνος μὲν ἀνάγειν, μοχλὸς δὲ παρά. 

γειν. τὰ δὲ ἐμβλητέα ἢ διορϑωτέα διαναγκάσαι δεῖ 

ἐχτείνοντα, ἐν ᾧ ἂν ἕκαστα σχήματι μέλλῃ ὑπεραιωρη- 

ϑήσεσϑαι" τὸ δ᾽ ἐκβὰν ὑπὲρ τούτου. ὅϑεν ἐξέβη" τοῦτο 
δὲ ἢ χερσὶν ἢ χρεμασμῷ ἢ ὄνοισιν ἢ περί τι. χερσὶ 
μὲν οὖν ὀρθῶς κατὰ μέρεα᾽ καρπὸν δὲ καὶ ἀγκῶνα 
ἀπόχρη διαναγκάξειν. καρπὸν μὲν ἐς ἰϑὺ ἀγκῶνος, 
ἀγκῶνα δὲ ἐγγώνιον πρὸς βραχίονα ἔχοντα. οἷον παρὰ 

2 ἂν αἷμα ἀνωδ. vulg., em. Litt. ἀνωδύνῳ τεράτων M 
4 πόνοις M 5 μέχρι vov Ócr. M, μέχρις Ocr. cet. αὐτόδε 
M 6 μὴ δ᾽ ,ἐπολῆς Μ 7. 8 ἐπεσ. DHJKU, εἰσιόντα M. 
8 δὲ μὴ M, δ᾽ οὐ μὴ cet. 10 πυρρὰ, oo« in raso loco M 
Aute Rr ἕλκη. Foes. Litt., ἕλκει codd. 12 ἐντωλης διορϑ.. Ap. 
ὄνος Litt., om. Ap., νόμος vulg. 13 σφήν Ap. ἴππος. 
ὄνος Ap. Forte ἴπος" Dietz in notis, unde Litt. emendat glossam 
Galeni ἔπος. ἡ πόσις ἐν μοχλικῶ restituens (zog, ἴπωσις ἐν tu. 
ὑπόσονος vulg. ἀπάγειν Litt. ὁ μοχῇ. Ap. 14. 15 διεκτεί- 
rovro vulg., du ἐχτείναντα Ap. ἐν ᾧ &. σχήματα μέλλει Ap. 

^15. 16 daro eo. Ap. 16 δ᾽ om. Ap. ἐμβ. ἌΡ ἢ 
ante ysoc. om. Ap. ὄνοις M, -Lv cet. τι χερσὶν χερσὶν Ap. 

18 ocog κατὰ πέρι τὲ *. &. ἀπὸ χειρι dveyx. Àp. καρπόν 
τε καὶ ἀγκ. M 19 χαρποῦ M εὐϑὺ G&yxovog δὲ ἀγκωνος 
ἐπὶ svioL πρὸς βραχιωνι Ap. 20 post ἐγγ. add. τῶν M, 

m 

to 

5 
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τῷ βοαχίονι τὸ ὑπὸ τὴν χεῖρα ὑποτεινόμενον. ἐν οἷσε 

δὲ δακτύλου ποδός. χειρός. καρποῦ. ὑβώματος τὸ ἔξω 

διαναγκάσαι δεῖ καὶ καταναγκάσαι. τὰ μὲν ἄλλα ὑπὸ 

χειρῶν αἱ διαναγχάσιες ἱκαναί, καταναγκάσαι δὲ τὰ 

ὑπερέχοντα ἐς ἕδρην πτέρνῃ ἢ ϑέναρι ἐπί τινος. 
e A M ^ , , e » 32 , 

ὥστε κατὰ μὲν τὸ ἐξέχον ὑποχεῖσϑαι ὄγκον σύμμετρον 
, à A ^ er , ec M 3 » 

μαλϑακόν. κατὰ δὲ τὸ ἕτερον μήστωρα ἅμα χρὴ ὠϑεῖν 

ὀπίσω καὶ κάτω. ἤν vs ἔσω ἤν τε ἔξω ἐχπεπτώκῃ᾽" τὰ 

δ᾽ ἐκ πλαγίων τὰ uiv ἀπωϑεῖν. τὰ δὲ ἀντωϑεῖν ὀπίσω 

10 ἀμφότερα χατὰ τὸ ἕτερον. τὰ δὲ ὑβώματα τὰ μὲν | 

88ι ἔσω οὔτε πταρμῷ οὔτε βηχὶ οὔτε φύσης ἐνέσει οὔτε 

σικύῃ" δεῖ δέ τι, ἡ κατάστασις" ἡ δὲ ἀπάτη. ὅτι οἴον- 

ταί ποτὲ χαταγέντων τῶν σπονδύλων. x«l τὰ λορδώ- 

ματα διὰ τὴν ὀδύνην δοχεῖ ἔσω ὠλισϑηκέναι" ταῦτα 

δὲ ταχύφυα καὶ ῥηίδια. τὰ δ᾽ ἔξω. κατάτασις. τὰ μὲν 
ἄνω ἐπὶ πόδας. τὰ δὲ κάτω τἀναντία" κατανάγκασις 

δὲ σὺν κατατάσει ἢ ἕδρῃ ἢ ποδὶ ἢ σανίδι. τὰ δ᾽ ἔνϑα ἢ 
ἔνϑα, εἴ τις κατάτασις. καὶ ἔτι τὰ σχήματα ἐν τῇ διαίτῃ. 

Τὰ ἄρμενα πάντα εἶναι πλατέα. προσηνέα, ἰσχυρά" 

τὸν cet. codd. p. 267, 20 £y. περὶ τοῖον τὸ τῳ βραχίονι 
τὸ ὑπὸ T. χ. ἀποτεινόμενον Ap. περὶ codd., παρὰ vulg. 

1 τὸ proro M οἷς pro ἐν οἷσι Ap. 2. δακτύλους codd., -ov 
Ap. Litt. χειρὸς ποδὸς Ap. ὑβλώμ. M post ὑβ. add. ἐς 
Schoene post ἔξω add. ταῦτα M Ap. — 3 xel καταν. δεῖ Ap. 
ἀπὸ Ap. 4 αἱ om. Ap. διανάγκασις Ap. -κάσεις codd. — ix. 
καταναγκάσαι om. Ap. 5 δραν pro ἐς ἔδρην Ap. 9. τινι ἐπι 
τῆνος Ap. 6 ὑποκέε. codd. 7 μήστωρ δ᾽ ἂν codd., μήστωρα 
δ᾽ àv Foes. Pq., μὴ στορέσαντα Litt., scripsi μήστωρα ἅμα 
ὠϑέειν (ἴδια infra &z-, ἄντ-) codd. 10 καὶ τὸ ἔτ. codd., 
κατὰ τ. ξ. Litt. 12 κατάτασις ΗΚ εἰ δέ τι, ἡ κατάτ. Litt. 

ἀπάτῃ M 15. 18 olovrci M, οἴονται Litt., οἷόν τέ vulg. 
Pq., ef. π. ἄρϑ'.. ἐμβ. c. 46 18 τῶν om. M 14 δοκέει codd 

ὧλ. DJN, ὀλ. vulg. 15 ῥάδια codd., scripsi ῥηίδιχ δ΄ 
M, δὲ cet. κατάσεισις pro κατάτ. Litt. 18 εἴ τι, ἡ κατάτ 
Litt. 19 &ou. M 

A —E——na 
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εἶ δὲ μή. δεῖ ῥάχεσι προκατειλίχϑαι᾽ ἐσκευάσϑαι πρὶν 
ἢ év τῇσιν cuti πάντα συμμεμετρημένως τὰ μή- 

κεα x«i ὕψεα καὶ εὔρεα. διάτασις οἷον μηροῦ" τὸ Eun 

σφυρὸν δεδέσϑαι καὶ ἄνω τοῦ TONMOTOGS ταῦτα μὲν ἐς 

τὸ αὐτὸ τείνοντα" παρὰ δ᾽ ἰξὺν χαὶ περὶ μασχάλας. 5 

καὶ χατὰ περίνεον καὶ μηρῶν τὸ μεταξύ, τῆς ἀρχῆς 

τὸ μὲν ἐπὶ τὸ στῆϑος,. τὸ δ᾽ ἐπὶ νῶτον τείνοντα, ταῦτα 

δ᾽ ἐς τὰ ἀπεναντία τεινόντων προσδεϑέντα ἢ πρὸς 
ὑπεροειδέα ἢ πρὸς ὄνον. ἐπὶ μὲν οὖν κλίνης ποιέοντι 

τοῦτο μὲν τῶν ποδῶν πρὸς οὐδὸν χρὴ ἐρεῖσαι. πρὸς το 

δὲ τὸ ἕτερον ξύλον" ἰσχυρὺν πλάγιον παραβεβλῆσϑαι. 386 

τὰ δὲ ὕπερϑεν ὑπεροειδέα πρὸς ταῦτα ἀντιστηρίξοντα 

διατείνειν. ἢ πλήμνας κατορύξαντα ἢ κλίμακα διαϑέντα 

ἀμφοτέρωθεν ὠϑεῖν. τὸ δὲ χοινόν σανὶς £&dmwyve, 
εὖρος δίπηχυς. πόχος σπιϑαμῆς. ἔχουσα Ovovg δύο is 

ταπεινοὺς ἔνϑεν xci ἔνϑεν. ἔχουσα δὲ καὶ κατὰ μέσον 

στυλίσχους συμμέτρους. ἐφ᾽ ὧν ὡς χλιμαχτὴρ ἐπέσται 

ἐς τὴν ὑπόστασιν τῷ ξύλῳ, ὥσπερ τῷ xov ὧμον᾽ 

χαταγλύφους δὲ ὥσπερ ληνοὺς λείας ἔχειν, τετραδαχτύ- 

λους εὖρος χαὶ βάϑος. xci διαλιπεῖν τοσοῦτον. ὅσον zo 

αὐτῇ τῇ μοχλεύσει ἐς διόρϑωσιν᾽ ἐν μέσῳ δὲ τετρά- 

1 si δὲ Litt., ἰδέι 1] pro εἰ δὲ M, ἰδέη vel εἰδέῃ cet. codd., 
εἶ δέῃ vulg. Pa., i δέοι, ῥάκ. (μή, δεῖ del.) Erm. προσκατειῖ. 
M ἔσκευᾶσϑαι M vulg. 5 δεῖξυν M, δ᾽ ἰξύι cet. 6 περί- 

vow» DHKN, περιναΐοῦ M μηροῦ M, μηρὸν cet., scripsi 
μηρῶν τὸ μετ. Scripsi, τὰ u. codd. καὶ u. τὸ μετ. glossema 
Ad κατὰ περ. pertinens esse suspicatur Erm. 8 ég τὰ ἀπεναν- 
τία SCripsi, ἐς τὸ ὑπὸ ἅπαντα codd., ἐς τὸ αὐτὸ ἅπαντα Litt. 

τείνοντα Litt. 13 κατορύξας codd., -evve Litt. 
14 ὠϑέειν codd. περὶ τῆς τοῦ βάϑρου fo 1: ER 
MHIJKU 17 évuu.codd. ἐφ᾽ M, ἐξ cet. χλιμαχτῆρεπεσται 
Ν, κλιμακτῆρες πεσταὶ cet. codd., χλιμακτὴρ ἥρμοσται Litt. 
18 κατ᾽ ὦμον Litt. κατ᾽ ὥμῳ codd. 19 καταγλυφὰς vel καπέτους 
verum esse suspicatur Litt. 
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γῶνον καταγλυφὴν ὥστε στυλίσκον ἐνεῖναι. ὃς παρὰ 

περίνεον ἐὼν περιρρέπειν τε κωλύσει ἐών τε ὑποχαλα- 

ρὺς ὑπομοχλεύσει. χρὴ δὲ τῆς σανίδος ἢ ἐν τῷ τοίχῳ 

τὸ ᾿ἄχρον χαταγεγλυμμένον τι ἐχούσης τοῦ ξύλου ὦσαι 

5 τὸ ἄκρον, ἐπὶ δὲ ϑάτερα χαταναγχάξειν ὑποτιϑέντα 
μαλϑακὰ σύμμετρα. 

39. Οἷσιν ὀστέον ἀπὸ ὑπερῴης ἀπῆλϑεν. μέση ἵζει 
c ΟΝ , [4 UN , M x er 
ἡ ῥὶς τούτοις. οἱ δὲ φλώμενοι χεφαλὰς ἄνξυ ἕλκεος 

ἢ πεσόντος ἢ κατάξαντος ἢ πιέσαντος. τούτων. ἐνίοισι 

10 τὰ δριμέα ἔρχεται ἀπὸ χεφαλῆς χατὰ τὰς φάρυγγας καὶ 
M LN , 2 - -2 NUM SEA ' , ἀπὸ τρώματος ἐν τῇ κεφαλῇ ἐς τὸ ἧπαρ καὶ ἐς τὸν μηρόν. 

40. Σημεῖα παραλλαγμάτων καὶ ἐχπτωμάτων. καὶ 

888 ἡ καὶ ὅπως | καὶ ὅσον διαφέρει ταῦτα πρὸς ἄλληλα, 

καὶ οἷσι χοτύλη παρέαγε καὶ οἷσι νευρίον ἀπεσπάσϑη 

15 x«l οἷσιν ἐπίφυσις ἀπέαγε x«l οἷσι καὶ ὡς xal ἕν ἢ 

δύο. ὧν δύο ἐστίν" ἐπὶ τούτοισι χίνδυνοι. ἐλπίδες" 
οἷσι κακαί. καὶ ὅτε κακώσιες ϑανάτου. ὑγιείης, ἀσφα- 

λείης. καὶ ἃ ἐμβλητέα ἢ χειριστέα. καὶ ὅτε καὶ ἃ οὐ 
y er e Aie SUA , 2 , , : e M ἢ ὅτε oU' ἐπὶ τούτοισιν ἐλπίδες. κίνδυνοι" ote καὶ 
er , » S 2 E EL iJ 3 , 

90 ὅτε χειριόστέα, καὶ τὰ ἐκ γενεῆς ἔξαρϑρα, τὰ αὐξανό- 

μενα, τὰ ηὐξημένα x«l ὅ τι ϑᾶσσον καὶ ὅ τι βραδύτε- 

ρον καὶ ὅ τι χωλὸν καὶ ὡς καὶ οὔ" x«l διότι καὶ ὅτι 
μινυϑήσει καὶ T καὶ ὡς καὶ οἷσιν ἧσσον. καὶ ὅτι τὰ 

1 ἐνεῖναι, εἰ in raso loco Μ 2 περὶ νεὸν M, περίναιον 
DHN καταρρέπειν legi vult Litt. κωλύσει ἐὼ τε M, κωλύσειεν 
ὅ vs vulg., ἐών τε Litt. ὃ 7j et prius τὸ ἄκρον del. Litt. 
6 post μαλϑ'. add. τινὰ codd. omnes praeter M 7 ἀπῆλθεν M, 
-0üs cet, 8 τουτέοις M, -τέοισιν cet. ϑλώμ. M 9 πεσόντες 
χτλ., nominativos solutos, vult Wb. τουτέων codd. 11 ἐν τῇ 
xsq. deleri vult Wb. post κεφαλῇ add. καὶ vulg. om. M 
13 0x. DK, ὅπ. vulg. 14 οἷσι xor. M, οἷσιν ἡ x. cet. 
15 ἀπέαγεν M ἐν pro ἕν vulg. 16 τουτέοισι codd. 17 ὑγίης 
M. 19 τουτέοισιν codd. καὶ post οἷα om. M 20.21 τὰ 
αὐξανομένων, τὰ ηὐξημένων Wb. 
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e χαταγέντα ϑᾶσσον καὶ βραδύτερον φυόμενα, T αἱ 

διαστροφαὶ καὶ ἐπιπωρώσιες γίνονται. καὶ ἄκη τούτων. 
οἷσιν ἕλκεα αὐτίκα ἢ ὕστερον γίνονται. οἷσι καὶ ὀστέα 

καταγεῖσι μείω. οἷσιν οὔ" οἷσι καταγέντα ἐξέσχεν καὶ 

j ἐξίσχει μᾶλλον: οἷσιν ἐχβάντα ἢ ἄρϑρα ἐξίσχια" s 

ἃ ἀπατῶνται καὶ δι’ G, ἐν οἷσιν ὁρῶσιν. ἐν οἷσι δια- 390 

νοξῦνται. ἀμφὶ τὰ παϑήματα. ἀμφὶ τὰ ϑεραπεύματα. 

41. Νόμοισι τοῖσι νομίμοισι. περὶ ἐπιδέσιος" πα- 

ραδκευή. πάρεξις, κατάτασις, διόρϑωσις. ἀνάτριψις, 

ἐπίδεσις. ἀνάληψις. ϑέσις. σχῆμα. χρόνοι. δίαιται. τὰ 10 

χαυνότατα τάχιστα φύεται. τὰ δ᾽ ἐναντία ἐναντίως. 

διαστροφαί. 7j xvoro(* ἄσαρκχοι, ἄνευροι. τὸ ἐμπεσὸν 

ὡς προσωτάτῳ [ἢ τὸ ἐκπεσὸν] ἔσται τοῦ χωρίου. m 
ἐξέπεσε. νεύρων τὰ μὲν ἐν κινήσει xol ἐν πλάδῳ 
ἐπιδοτιχά᾽ τὰ δὲ μή, ἧσσον. ἄριστον, ἣ ἂν ἐκπέσῃ. 15 
εἰ ἐμπέσοι τάχιστα. πυρεταίνοντι μὴ ἐμβάλλειν. μηδὲ 

τεταρταῖα. πεμπταῖα, ἥκιστα ἀγκῶνα" x«i τὰ ναρκώδεα 

πάντα. ὡς τάχιστα ἄριστα. «ἢ τὴν φλεγμονὴν παρ- 

ἔντα. τὰ ἀποσπώμενα, νεῦρα ἢ χόνδρια ἢ ἐπιφύσιες. 

ἢ διϊστάμενα κατὰ συμφύσιας, ἀδύνατα ὁμοιωθῆναι" 30 

διαπωροῦται ταχέως τοῖσι πλείστοισιν: ἡ δὲ χρῆσις 

σῴξεται. ἐχβάντων τὰ ἔσχατα ῥήιον' τὰ ῥήιστα ἐκ. 
πεσόντα ἥκιστα φλεγμαίνει" τὰ δὲ ἥκιστα φλεγμαίνοντα 

1 vulg. ἦ Litt. 2. τουτέων codd. 4 μέζω, 1. τα. μείω 
M 5 οἷσι δ᾽ vzm éxB. Μ ἢ del. Litt. ἐξίσχια παγῶνται. 
καὶ δι᾽ ἃ vulg. ἐξίσχει. ἀπατῶνται, x. δι᾽ ἃ Litt, scripsi ἃ ἀπ. 

12 ἄνευροι, ἢ τὸ ἐκπεσόν. Τὸ fuz. ὡς mo. É. v. y. οὗ ἐξέπ. 
Litt., ἢ τὸ ἐκπ., glossema ad τὸ £uz., delevi 18 7 M, οὗ cet. 

16 εἰ Foes. in not, Litt, 7 vulg. 17 &yw. x. v. v. m. ὡς 
T. ἄ. τ. φ. z. litt. 18 ἢ add. sententiamque restituit Pq. 
19 ante νεῦρα add. ἢ codd. praeter M 20 διστάμενα M 
συμφύσεις M vulg., φύσεις (D sup. lin. al m. συμφύσεις) 
FHIJKU, -ixc Erm. 22 ῥήιον et ῥήιστα scripsi, ῥᾷον et 
ῥᾷστα codd. 23 φλεγμ. M, ϑερμαίνοντα rel. 
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καὶ μὴ ἐπιϑεραπευϑέντα μάλιστα αὖτις ἐχπίπτει. κατα- 

τείνειν ἐν σχήματι τοιούτῳ, ἐν ᾧ μάλιστα ὑπεραιωρη- 

ϑήσεται. δκεπτόμενον ἐς τὴν φύσιν xal τὸν τύπον, 

ἡ ἐξέβη. διόρϑωσις" ὀπίσω ἐς ὀρϑὸν παὶ ἐς πλάγιον 

892 παρωϑεῖν᾽ τὰ δὲ ταχέως | ἀντισπάσαντα ἀντισπάσαι 

1 

1 

2 

e ταχέως. ἧ δεῖ ἐκ περιαγωγῆς. τὰ πλειστάκις ἐχπίπτοντα 
ῥήιον ἐμπίπτει" αἴτιον λύσις ἢ νεύρων ἢ ὀστέων, 

νεύρων μὲν μῆχος ἢ ἐπίδοσις. ὀστέων δὲ κοτύλης 
ὁμαλότης, κεφαλῆς φαλακρότης. τὸ ἔϑος τρίβον ποιεῖ" 

o αἰτέήη x«i σχέσις καὶ ἕξις καὶ ἡλικίη. τὸ ὑπόμυξον 
ἀφλέγμαντον. 

42. Οἷσιν ἕλκεα ἐγένετο ἢ αὐτίχα [ἢ] ὀστέων 
ἐξισχόντων ἢ ἔπειτα ἢ κνησμῶν ἢ τρηχυσμῶν. ταῦτα 

μὲν ἣν αἴσϑῃ. εὐθέως λύσας πισσηρὴν ἐπὶ τὸ ἕλκος 
ἐπιϑείς. ἐπιδεῖν ὡς ἐπὶ τὸ ἕλκος πρῶτον τὴν ἀρχὴν σι 

βαλλόμενος. καὶ τἄλλα ὡς οὐ ταύτῃ τοῦ σίνεος ἐόντος " 

οὕτω γὰρ αὐτό τε ἰσχνότατον καὶ ἐκπυήσει καὶ {τὰ σαρ- 

κίας τάχιστα καὶ περιρρήξεται καὶ καϑαρϑέντα τάχιστα 

φύσεται" νάρϑηκας δὲ μήτε κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο προσάγειν 

o μήτε πιέξειν" καὶ ὧν ὀστέα μὴ μεγάλα ἄπεισιν, ὡσαύτως" 

1 αὖτις M, αὖϑις rel. 2 τοιουτέου codd., -τέῳ Aemil. 
Portus, editores, scripsi τοιούτῳ 8 oxszv. M Aemil. Portus, 
editores, σκεπόμ. cet. codd. 4 πλάγιον. παρωϑέντα vulg. 

5 παρωσϑέντα M, παρωϑεῦντα Portus, παρωϑεῖν᾽ τὰ Litt. 
5.6 ταχέως ταχέως διαντισπάσαντα ἀντισπᾶσαι ἡ δεῖ ἐκ m. M 

73 δεῖ M, ἡ δὴ cet. codd., ἤδη Foes., edd. 7 ῥήιον 
scripsi, ó&ov codd. eir. (c in ras.) M νύσις vulg., Ξύσις 
M, »νύξις D, λύσις Foes., φύσις Litt., νεῦσις Ῥα., ἕξις i 

8 μήκιος ἢ ἐπιδόσιος vulg., Foes. legendum censet μῆ- 
xog et ἐπίδοσις 9 ποιέει codd. 11 ἀφλέγματον M 
19 ἢ alterum ipse uncis inclusi — 15 ἐπιτιϑεὲὶς Μ — 17 «€ M 
Parr. decem Litt, τὸ vulg. ἐκπυήσει Litt. (cf. περὶ ἄγμ. c. 26), 
ἐχπέσει xol M, ἐκπέσῃ vulg. τὰ σαρκία suppl Wb. cf. s. 
p.85 19 προσάγειν om. M, exhibent cet. 20 ὡσαύτως M, 
om. cet. 

Y 
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ὧν δὲ μεγάλα, δῆλον" πολλὴ γὰρ ἐμπύησις, καὶ ταῦτ᾽ 
οὐχέτι οὕτως. ἀλλ᾽ ἀνέψυκται τῶν ὑποστασίων εἵνεκα. 

τὰ δὲ τοιαῦτα ὁπόσα ἐξέσχε, καὶ εἴτ᾽ ἐνεβλήϑη sive μή, 
ἐπίδεσις μὲν οὐκ ἐπιτήδειον. διάτασις δέ, σφαῖραι 

ποιηϑεῖσαι. οἷαι πέδαι. ἡ μὲν παρὰ σφυρόν, ἡ δὲ παρὰ 5 

γόνυ, ég χνήμην πλατεῖαι. προσηνέες. ἰσχυραί. κρί- 
» (o7 M , ' T τα ον 

xove ἔχουσαν ῥάβδοι δὲ σύμμετροι καὶ μῆκος xci 

πάχος κρανίης. ὥστε διατείνειν" ἱμάντια δὲ ἐξ ἄκρων 

ἀμφοτέρωϑεν ἔχοντα ἐς τοὺς χρίχους ἐνδεδέσϑαι. ὡς 

τὰ | ἄκρα ἐς τὰς σφαίρας ἐνστηριζόμενα διαναγκάζξῃ. 394 

ἴησις δὲ πισσηρῇ ϑερμῆ᾽ σχήματα, καὶ ποδὸς ϑέσις τι 

καὶ ἰσχίου δίαιτα ἀτρεκής. ἐμβάλλειν τὰ ὀστέα τὰ 

ὑπερίδσχοντα αὐθήμερα ἢ δευτεραῖα᾽ τεταρταῖα ἢ πεμ- 

πταῖα μή. ἀλλ᾽ ἐπὴν ἰσχνὰ ἡ. ἡ δ᾽ ἐμβολὴ τοῖσι 

μοχλικοῖσιν. ἢ τὸ ἐμβαλλόμενον τοῦ ὀστέου. dv μὴ τ 

ἔχῃ ἀποστήριξιν. ἀποπρῖσαν τῶν κωλυόντων" ἀτὰρ 
δὴ e Νὰ , 2 -€- M , ^ x«i ὡς τὰ ψιλωϑθϑέντα ἀποπεσεῖται καὶ βραχύτερα TG 

μέλεα. 

49. Τὰ ἄρϑρα τὰ μὲν πλέον. τὰ δὲ μεῖον ὀλισϑά. 
M N - ᾽ , c; B AES , , 

νει τὰ μεῖον ἐμβάλλειν ῥήιον. τὰ δὲ ἐἑαϑέντα μέξους 2o 

1 δῆλον M, οὕτω ποιέειν pro δῆλον cet. 8 ἐνεβλήϑη Wb., 

ἐμβληϑῇ cet. ὅ οἷα M, οἷαι HJIKU πεδὲξ M, ss. ead. m.,, 
πέδαις DFHIJN, πέδαι vulg. 1 δὲ M, vs cet. 8 χραν. inter 
σύμμ. et καὶ μῆκος collocant ommes praeter M 9 sig codd., 
ἐς Pq. ἐνδεῖσθαι M 11 πισσηρὴ ϑερμὴ vulg., πισσηρὴν 
ϑέρμην M, scripsi -ρῇ, -μῇ ποδὸς M, δ in raso loco 
13 post ver. add. δὲ omnes praeter M 14 ἰσχνὰ M (D al. 
m. in m.), ἰσχρὰ aut ἰσχυρὰ cet. codd. 16 ἀποπρίσαι. codd., 
-πρῖσαι Litt. 17 scripsi καὶ ὡς (cf. περὲ ἀγμ. p. 98, 19 sq.), 
καὶ ὡς codd. et edd. ἀποπέσει τε M, ἀποπέσητε vulg., 
eorr. Litt. 19 ante ἄρϑρα add. δὲ omnes praeter M 

20 τὰ u. ἐμβάλλειν ῥᾷον M, καὶ τὰ μὲν u. ἐμβαλεῖν δάδιον 
cet. τὰ δὲ {πλέον Latt. ἐαϑέντα om. omnes praeter M 

μείξ. MD, μέξ. cet. 

HriPePOCRATES IIl. 18 
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- ^ , Lo. ] , No» ^ , ποιεῖ τὰς κακώσιας καὶ ὀστέων x«i ἄρϑρων καὶ νεύρων 
καὶ σαρκῶν καὶ σχημάτων. μηρὺς καὶ βραχίων δμοιό- 

τατα ἐχπίπτουσιν. 

1 ποιεῖ om. M καὶ ἄ. καὶ v. M, καὶ v. καὶ ἄ. cet. 

92 post σχημ. add. ποιέεται M μηρὸς Óu. x. Bg. ἐϊπ. M, u. 
δὲ x. Bo. ὁμ. xz. vulg. 
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μοτός, ὁ 19 

μοτοῦν 17..13 
μότωσις 163, 14 
μόχλευσις 68, 22 
μοχλίσκος 964,2 
μυξώδης 261,4 

Νάρϑηξ 55; 56 
ναρκώδης 142,18; 241,16 
νεφριτικά 165,16 
νωτιαῖος μυελός 111,2 

Ξενοπρεπές 46 
ξῦσις 19,19 

Ὀδόντας ξεῦξαι χρυσίῳ 150 
ὀδυναίτερος 15, 10 
οἰνηρὴ ἰητρείη 99 
ὄχκλασις 960,11 
ὀκριοειδής 150,3 
ὀκρίς, ἡ 135,4 
Ὁμήρειον, τὸ 249,24 
Ὅμηρος 122,2 
ὀνίσκος 68; 180 
ὄνος 95,18 
ὀξυγλυκές 66 
ὀργᾶν 88,14 
οὐλομελείη (ἀδένων) 129,12 
ὀφϑαλμός (εἶδος ἐπιδέσιος) 34 
ὀχετός 18, 14 

Παλαίστρη 116,13; 179, τὸ 
παλιγκοτέω, -ταίνω 65 
παλιγκοτίη 220,3 
παλίγκοτος 145; 261,21 
παραίρημα 39; 40 
παραπυήματα 250 
παρασχίδες ὀστέων 80,18 
πάροξυς 96 
Ἔπάχιστον (τὸ ὀστέον) 28,23; 41,9 
πελεκᾶν 132,91 
πέλμα 263,6 
πέπειρα (σάρξ) 14, 5 
περίνεος, ὁ 68; 189,19; 255,12 
περίρρηξις 965,1 
περιστροφάδην 256,3 
περίσφαλσις 144,10; 253, 23 
περιφοράδην 190,2 
περκνός 925,22 
πηλοπάτιδες 914,11 
πισσηρή 81 
πλάδος, ὁ 88,15 
πλήμνη 61 
πλιχάς, ἡ 18: 197, 10 
πλοώδης 138,10 
Ἐποδεών 235,13 
πολυόφϑαλμος 219, τὸ 
ποτί 192,17; 203,1; 223,20 
πρίσις 21 
προσχεφάλαιον 613 
πτερνοβάται 208, 18 
πυγαῖον, τὸ 202; 233, 13 
πυκινοκίνητος 138,11 
πώρωσις 80,12 

Peaflotóijs 172, 15 
ócufós 201 
ῥερυπωμένος 263, 12 

ῥηίζω 11 
Ἐῤηιστῶναι 56 
ῥδητίνη 216,9 
ῥητινώδης 263,5 
ῥιπτέω 1061,13 
δοικός 951,10 
δοιώδης 243 
δόμβος 34 
ῥυϑμός 214,2 
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ῥυπαρὰ εἴρια 18 
ὀύφημα 66 
ῥυώδης 182,15 

“Σαλεύω 200,20 
σανίς 233,12 
σαπρίξομαι 97, τὸ 
σαρκία ἐν τῷ τρώματι 8 
σαύρη 241,2 
σειρή 59 
σεσηρός 91,9 
σεύτλων φύλλα 215,17 
σηραγγώδεα (ὀστέα) 24 
σικύη 183,8 
σιμός 84: 156,16 
σινάμωρος 183,20; 184, 12 
σκεϑρός 186,6 
σκεπαρνηδόν 89 
σκέπαρνος 34; 155 
σκίπων 193; 204; 255,90 
σκύτινον ὑποκχκεφάλαιον 

148, 21. 
σολοικός 12 
σπιϑαμή 269, 15 
σπιδαμιαῖος 228,18 
σπλὴν πολύπτυχος 61 
σπυρίς 238, 15 
σταίς 159; 255 
στειλαιοὶ τῶν σχαφίων 59 
στενυγροχωρίη 137,15 
στῆϑος τοῦ ποδός 198,4 
στολιδώδης 208 
στόμα τοῦ βέλεος 9,8 
στρέμμα 43, 12 
στρωτήρ 119 
στύλοι. τετράγωνοι 69 
σύμμηρος 236,6 
συμπορσύνω 140, 11 
συμφυάς, ἡ 107 
συρμαϊσμός 162,11 
σφακελίξω 64 
σφηνίσκος 267,13 
σφήνωσις 95, 19 
σφόνδυλος 164; 172; 173; 155; 
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INDEX 

σφυγμός 83,6 
σωλήν 13 

Τάριχος 38, 30 
ταρσός, ὃ 61,17 
ταχύγηρος 20θ, 19 
ταχυϑάνατος 262,2 
τέτανος 90 
τρίβος 35; 119,18 
τρύπανον 25 
τρυχίον 179,16; 237,1 
τρωματίης, ὃ 26 
τυρβή 19 

"“Ὕβωμα 184,8; 233,13 
ὕβωσις 265,20 
ὑπεραιώρησις 144,9 
ὑπεροειδής 178 
ὕπερον, τὸ 117 
ὑποβρύχιος 132,5 
ὑποδεσμίς 39; 294,8 
ὑποδημάτιον μολύβδινον 214 
ὑποκεφάλαιον σκύτινον 168,15; 

179, 17 
ὑπόκοιλος 18 
ὑπόξηρος (-Évoog) 53; 259,11; 

36, 1 

Φαλακρός 128,14 
φιλύρινος 119, 14 
quj 180,5; 228, 20; 230 
φλυκταῖναι 26 
φλυκταίνωσις 79 
φυματίης 165,10; 185,17; 266,8 

Χαμαίξηλος 102; 133 
χαρακτὸς (πρίων) 28 
χαῦνος 247,2; 266,7 

χείριξις 58 
Αἴαι 214, 2 
χονδρίον 172,10 
χονδρώδης 107 
χώλωμα 213,21 

Ψόαι 113,9, 246,5 

᾿ῷμοπλάτη 112; 138 
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